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Nemesbőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017 (IX.8.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról és a gyermekek védelméről
Nemesbőd 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, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92.
§ (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134/E. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következő önkormányzati rendeletet alkotja.
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A szociális igazgatás szervei
1. § (1) Az e rendeletben meghatározott önkormányzati szociális feladat- és hatásköröket:
a) Nemesbőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület),
b) a polgármester
gyakorolja.
(2) Az e rendeletben meghatározott hatásköröket eltérő rendelkezés hiányában a Képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzata alapján a polgármester gyakorolja.
2. A rendelet hatálya
2. § (1) 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 Nemesbőd Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat)
közigazgatási területén lakcímmel vagy települési szintű lakcímmel rendelkezőkre, valamint azokra a
hajléktalan személyekre, akik az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy tartózkodási helye a
település közigazgatási területén van.
(2) Az Önkormányzat szociális ellátás keretében, szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni ellátásban részesíti az e rendelet hatálya alá tartozó személyeket.
3. Eljárási rendelkezések
3. § (1) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátás iránti kérelmet a Nemesbődi Közös
Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) kell előterjeszteni.
(2) A jövedelemigazolás tartalmazza a jövedelmet megalapozó, a személyi jövedelemadóról szóló
törvény szerinti önálló, vagy nem önálló tevékenység kezdő időpontját.
(3) Ha a kérelmező a kérelemhez egyidejűleg nem mellékeli a jövedelemigazolást, azt a Hivatal
megkéri.
(4) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátással kapcsolatos hatósági ügyben elektronikus
kapcsolattartásnak nincs helye, kivéve, ha ezt jogszabály valamely ügyekben, eljárási cselekményekben
kötelezővé teszi.
4. § (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, az eseti jelleggel nyújtott szociális ellátást a határozat
jogerőre emelkedésének a napját követő 5 napon belül a Hivatal utalja, vagy fizeti ki.
(2) Ha az eseti jelleggel nyújtott szociális ellátás folyósításának az (1) bekezdés szerinti határideje
miatt a kérelmező élete, testi épsége veszélyeztetetté válna, a szociális ellátást a polgármester utasítására
a határozat jogerőre emelkedésekor házipénztárból kell kifizetni.
5. § (1) A települési támogatás felhasználását a jegyző eseti jelleggel ellenőrizheti.
(2) A jegyző az ellenőrzés keretében a támogatásban részesülőnek a személyi adat és
lakcímnyilvántartást vezető szerv megkeresésével megállapított lakóhelyén vagy a tartózkodási helyén
környezettanulmányt készít.
(3) A környezettanulmány készítésekor figyelembe vételre kerül a támogatásban részesülőnek
különösen a támogatás felhasználására vonatkozó nyilatkozata, a felhasználást igazoló számlamásolat.
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6. § Ha a szociális hatáskört gyakorló szerv a szociális ellátás megtérítését elrendeli, a megtérítés
összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett
megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból
a) csökkentheti vagy elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó
havi jövedelme nem haladja meg az 71250 forintot,
b) részletekben fizettetheti meg.
II. Fejezet
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
4. Települési tanévkezdési támogatás
7. § (1) A polgármester a beiskolázással együtt járó költségek fedezéséhez való hozzájárulásként
pénzbeli rendkívüli települési támogatást állapíthat meg.
(2) A rendkívüli települési tanévkezdési támogatásra az a Nemesbőd község közigazgatási területén
lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult,
a) aki a tárgyév szeptember hónapban köznevelési intézményben (óvoda, általános iskola vagy
középiskola) tanulói jogviszonnyal rendelkezik és
b)[1] a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 150000 forintot nem haladja meg.
(3) A rendkívüli települési tanévkezdési támogatás iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselője
nyújtja be.
(4) A rendkívüli települési tanévkezdési támogatás iránti kérelemhez a (2) bekezdés a) pontjában
foglalt esetekben mellékelni kell a tanulói jogviszony fennállásának az igazolását.
(5) Az (1) bekezdés alapján megállapítható támogatás iránti kérelmet tárgyév augusztus 1. és október
15. között lehet benyújtani.
(6)[2] A támogatás mértéke óvodai jogviszonnyal rendelkezők esetében 5000 forint, iskolai tanulói
jogviszonnyal rendelkezők esetében 5000 forint.
(7) A rendkívüli települési tanévkezdési támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
5. Időskorúak támogatása
(1)[3]

8. §
A polgármester a mindenkori költségvetésben az erre az ellátásra felhasználható összeg
nagyságától és a kiadási és bevételi előirányzataitól függően évente egy alkalommal pénzbeli támogatást
állapíthat meg az idősek világnapjához kapcsolódóan annak a tárgyévben 65. életévét betöltött
személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 150000 forintot.
(2) A támogatás mértéke alkalmanként 16000 forint.
(3) A támogatás megállapítása iránti kérelmet az 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani.
(4) Az időskorúak támogatását a megállapító döntés jogerőre emelkedését követően, legkésőbb 20
napon belül kell folyósítani.
6. Rendkívüli települési támogatás
9. § (1) A polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére rendkívüli települési támogatást
köteles nyújtani.
(2)[4] A rendkívüli települési támogatás megállapításánál figyelembe vehető, az egy főre számított
havi családi jövedelemhatár – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – nem haladhatja meg az 71250
forintot, egyedülélő esetén a 85500 forintot.
(3) A rendkívüli települési támogatás összege legalább 2000 forint, de legfeljebb 80000 forint lehet.
(4)[5] Az elhunyt személy eltemettetésének a költségeihez való hozzájárulásként megállapítható
rendkívüli települési támogatás esetén, ha a kérelmező az elhunyt házastársa eltemettetéséhez kérelmezi
a támogatást, a családi jövedelemhatár nem haladhatja meg a havi 150000 forintot.
(5) Az elhunyt személy eltemettetésének a költségeihez való hozzájárulásként megállapítható
rendkívüli települési támogatás összege legalább 20000 forint, legfeljebb a helyben szokásos legolcsóbb
temetés költségének megfelelő összeg. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 200000 forint.
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(6) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.
7. Újszülöttek támogatása
(1)[6]

10. §
Az újszülött gyermek születésével kapcsolatos költségek finanszírozása céljából a
törvényes képviselő részére a kérelmére pénzbeli támogatás állapítható meg egyszeri támogatásként, ha
a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 150000 forintot.
(2) Az újszülöttek támogatása a jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született.
(3) Az újszülöttek támogatására vonatkozó igényt a szülést követő tizenhat hónapon belül lehet
benyújtani a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell az újszülött
gyermek születési anyakönyvi kivonatát, halvaszületett gyermek esetén a halvaszületést bizonyító
okiratot.
(4) A támogatás összege újszülött gyermekenként 20000 forint.
8. Köztemetés
11. § (1) A polgármester gondoskodik a Nemesbőd Község Önkormányzata illetékességi területén
elhunyt személy közköltségen, – az elhunyt életében tett eltérő rendelkezése hiányában – hamvasztással
történő eltemettetéséről.
(2) A természetben nyújtott köztemetés költsége legfeljebb 200000 forint. A köztemetés során
biztosítani kell a temetés szükséges költségeit, valamint egy élővirág koszorút.
(3) A polgármester az Szt. 48. § (3) bekezdése szerinti megtérítési kötelezettség alól egészben
mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az 57000 forintot és a kötelezettség teljesítése a család mindennapi megélhetését
veszélyeztető, aránytalan terhet jelent.
III. Fejezet
Szociális szolgáltatások
9. Szociális szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános rendelkezések
12. § (1) A Képviselő-testület az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,
d) családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást,
e) gyermekek napközbeni ellátását az Szt.-ben foglaltak figyelembevételével
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes.
(3) A kötelező alapellátás feladatainak biztosítása tekintetében a község teljes közigazgatási területe
egy ellátási körzetet képez.
(4) A Képviselő-testület a családsegítéshez való hozzáférést a Répcementi Önkormányzati Társulás
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának családgondozója útján biztosítja.
(5) Az (1) bekezdés b-c) pontokban megjelölt szolgáltatásokat a Pálos Károly Szociális Szolgáltató
Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal (9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 4., a továbbiakban:
Központ) megkötött feladat ellátási szerződés alapján biztosítja a Képviselő-testület.
10. Étkeztetés
13.§ (1) Az Szt 62. §-ában meghatározott személyek részére az önkormányzat étkezést biztosít,
különösen azon személyeknek
a) aki 65. életévét betöltötte,
b) akinek az egészségi állapota indokolja, és ezt orvosi igazolással igazolja,
c) az, aki fogyatékosságának fennállását hitelt érdemlő módon igazolja, így különösen
ellátást megállapító határozattal, orvosi szakvéleménnyel, stb.,
d) aki pszichiátriai, vagy szenvedélybetegségét háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján igazolja,
e) aki hajléktalannak minősül.
(2) Az ellátás igénybevétele kérelem alapján történik, amelyet a polgármesternek címezve kell
benyújtani.
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11. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
14. § (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni:
a) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek
és róluk nem gondoskodnak, továbbá
b) azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről valamint szenvedélybetegekről, akik
állapotukból adódóan az önálló életvitelükben segítséget igényelnek, de önmaguk ellátására képesek, és
c) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik,
illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.
(2) A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni.
(3) A házi segítségnyújtás biztosítását ellátási szerződés alapján a Központ végzi.
(4) Az ellátás igénybevétele kérelemre történik. A kérelmet a Központ felé kell formanyomtatványon
benyújtani.
(5) A gondozott az ellátás keretében étkezést is igénybe vehet.
15. § Az önkormányzat az Szt. 65.§-ában kötelezően előirt feladatait a Központ útján látja el.
12. Gyermekjóléti szolgáltatás
16. § (1) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítását a Répcementi Önkormányzati
Társulás Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának útján biztosítja.
(2) A gyermekjóléti szolgálat együttműködik a védőnővel, iskolával, óvodával, orvosokkal,
gyermekorvossal, jegyzővel. Félévente - de indokolt esetben soron kívül is – kölcsönösen tájékoztatják
egymást a végzett munkáról.
(3) A szolgálat szükség esetén felveszi a kapcsolatot további intézkedés végett a gyámhivatallal.
(4) A képviselő-testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló éves értékelést
minden év április 30-ig megtárgyalja.
(5) A kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a családgondozónál lehet.
(6) Az ellátás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg.
13. Gyermekek napközbeni ellátása
17. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat óvodai és iskolai napközi otthonos
ellátás keretében biztosítja.
(2) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az óvoda, illetve az iskola vezetőjéhez kell
benyújtani.
(3) Az óvodáskorú gyermekek napközbeni ellátását Vát Község Önkormányzatával társulási formában
fenntartott Nemesbődi Gyöngyvirág Óvoda útján biztosítja.
(4) Az iskoláskorú gyermekek napközbeni ellátását a Táplánszentkereszti Apáczai Csere János
Általános Iskolat Váti Tagintézményében biztosítja az önkormányzat.
(5) Az óvodai ellátás térítési díját e rendelet 5. melléklete szabályozza, míg az Apáczai Csere János
Általános Iskola Váti Tagintézményében igénybevett iskolai napközi otthoni ellátás térítési díját Vát
Község Önkormányzata helyi rendelete határozza meg.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
18. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően
keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nemesbőd Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nemesbőd Község Önkormányzata
Képviselő-testületének az egyes lakossági csoportok támogatásáról szóló 16/2014. (XI.18.)
önkormányzati rendeletének 1-2.§-ai, 4.§-a, valamint 6.§-a
Nemesbőd, 2017. szeptember 7.
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Simon Ferenc
polgármester

dr. Kiss Patrik
jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2017. szeptember 8. napján megtörtént.
Nemesbőd, 2017. szeptember 8.

dr. Kiss Patrik
jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző
5. melléklet a 8/2017. (IX.8.) önkormányzati rendelethez
A gyermekétkeztetés térítési díja a Nemesbődi Gyöngyvirág Óvodában
A gyermekek napközbeni ellátása intézményi
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

térítési

díjának

alapja

az

élelmezés

Óvodáskorúak által fizetendő térítési díj:
Térítési díj
(Ft/nap/fő)
tízórai,
178
uzsonna
óvodai
311
ebéd
Összesen

489

[1]

A rendelet szövegét a 7/2018. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bek-e módosította. Hatályos:
2018.08.28-tól
[2] A rendelet szövegét a 4/2019. (VII.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos:
2019.08.01-től
[3] A rendelet szövegét a 7/2018. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bek.-e módosította. Hatályos:
2018.08.28-tól
[4] A rendelet szövegét a 7/2018. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos:
2018.08.28-tól
[5] A rendelet szövegét a 7/2018. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bek-e módosította. Hatályos:
2018.08.28-tól
[6] A rendelet szövegét a 7/2018. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bek.-e módosította. Hatályos:
2018.08.28-tól

Csatolmányok
Megnevezés
1. melléklet
2. melléklet

méret
436.53 KB
329.73 KB
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méret
511.01 KB
334.74 KB
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