Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének
3/2009.(III.25.) rendelete
a szociális igazgatás és gyermekvédelem helyi szabályairól

Csemı Község Önkormányzata abból a célból, hogy a szociális ellátások elbírálása teljes
körően szabályozott legyen az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 1. (2) bekezdésében,
32. § (3) bekezdésében, 38. (9) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 47. § (2)
bekezdésében és 50.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint azért, hogy a
község területén a gyermekek védelme, a gyámügyi igazgatás minél szabályozottabban,
pontosabban folyjék az 1997. évi XXXI. törvény( továbbiakban: Gytv.) 162. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja:

I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Csemı Község Önkormányzatának közigazgatási területén
élı,
a.) állandó lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgárokra,
b.) bevándorlási engedéllyel rendelkezı személyekre
c.) letelepedési engedéllyel rendelkezı személyekre valamint,
d.) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre,
e.) és az Sztv. 7. § (1), és a Gytv. 4. § (2) és (3) bekezdésében foglalt személyekre,
f.) valamint az Sztv.3.§ (2)-(3)-ben foglalt személyekre.

(2) Az e rendeletben szabályozott feladat- és hatáskörök közül Csemı Község
Képviselıtestülete gyakorolja a szociális intézményi elhelyezéseket, és a méltányossági
alapon megítélt támogatásokat.
(3) A Képviselı-testülettıl átruházott hatáskörében a Szociális Bizottság dönt
a.) az átmeneti segély,
b.) a temetési segély,
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c.) a lakásfenntartási támogatás,
d.) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
e.) szociális étkeztetés,
f.) házi segítségnyújtás iránti kérelmek elbírálásáról.
(4) A polgármester dönt:
a) a köztemetés elrendelésérıl,
b) a Szociális Bizottság két ülése közötti idıszakban az azonnali
intézkedést

igénylı

temetési

segély

és

átmeneti

segély

megállapításáról,
d) elemi kár esetén közvetlen veszély elhárítása érdekében a
szükséglethez igazodó természetbeni, ill. pénzbeni támogatás
megállapítása.
(5) A jegyzı dönt :
a) idıskorúak járadéka,
b) rendszeres szociális segély,
c) rendelkezésre állási támogatás
d) alanyi –és fokozott ápolási díj megállapításáról.
e) Közgyógyellátásra való jogosultság megállapításáról
f) az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása
(6) Az 1. § (1) bekezdés d. ) pontjában meghatározott személyek részére megállapított
ellátásról a Polgármesteri Hivatal értesíti a hatáskörrel rendelkezı illetékes szervet és az
értesítéssel egyidejőleg követelheti a kifizetett átmeneti segély megtérítését.

2. §
Értelmezı rendelkezések
E rendelet alkalmazásában
JÖVEDELEM: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott
belföldrıl, vagy külföldrıl származó vagyoni érték (bevétel), munkavállalói járulékkal, személyi
jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magánnyugdíjpénztári tagdíjjal,
valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része
függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minısül, ideértve a bármely ország
jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat.
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Nem minısül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a
lakásfenntartási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelıszülık számára
fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, valamint – a személyes
gondoskodásért fizetendı személyi térítési díj megállapítása kivételével – a súlyos
mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a
fogyatékossági támogatás, továbbá a 13. havi nyugdíj.
VAGYON: ha az Sztv. másként nem rendelkezik az az ingatlan, jármő, gépi meghajtású
termelı- és munkaeszköz, továbbá vagyoni értékő jog, amelynek
-

külön-külön számított forgalmi értéke, illetıleg összege az
öregségi

nyugdíj

mindenkori

legkisebb

összegének

a

húszszorosát, vagy
-

együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a hetvenszeresét meghaladja. A szociális
rászorultságtól függı pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek
vizsgálatánál nem minısül vagyonnak az az ingatlan, amelyben
az érintett személy lakik, továbbá a mozgáskorlátozottságára
tekintettel fenntartott gépjármő.

CSALÁD: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt élı, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezı közeli hozzátartozók közössége.
KÖZELI HOZZÁTARTOZÓ: ha az Sztv. másként nem rendelkezik a házastárs, az élettárs, a 20
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, illetve a 23 évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkezı nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató,
25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, felsıoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató,
valamint korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd
vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbe fogadott, és a nevelt gyermek,
illetve a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó
szülı, ill. a szülı házastársa, vagy élettársa.
EGYEDÜL ÉLİ: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
HÁZTARTÁS: az egy lakásban együtt élı, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezı személyek közössége.
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TARTÁSRA KÖTELEZETT és KÉPES SZEMÉLY: az a közeli hozzátartozó, akinek családjában
az egy fıre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, továbbá a tartást szerzıdésben vállaló,
illetve az a személy is, akit a bíróság tartásra kötelezett.
RENDSZERES PÉNZELLÁTÁS: a táppénzt, a terhességi gyermekágyi segély, a
gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a
munkaképtelenségi járadék. Az özvegyi járadék, a növelt összegő öregségi munkaképtelenségi
és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a
házastársa jogán árvaellátásra jogosult, fogyatékkal élı, ill. tartósan beteg, vagy legalább két
árvaellátásra jogosult gyermek tartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját. A baleseti
táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Foglalkoztatási
tv. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a
bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti
gondozottak pénzbeli ellátásai. A mezıgazdasági termelık nyugdíj elıtti támogatása, a
gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az idıskorúak járadéka, a
rendelkezésre állási támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti
helytállásért elnevezéső pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen
belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történı alkalmazásáról
szóló 1408/71/EGK tanácsi rend. alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú
ellátás.
KERESİ TEVÉKENYSÉG: ha az Sztv. másként nem rendelkezik, minden olyan
munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett
tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelezı legkisebb munkabér 30 százalékát nem
haladja meg, valamint mezıgazdasági ıstermelıi igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az
abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem
kiszámításánál nem kell figyelembe venni.
AKTÍV KORÚ: a 18. életévét betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetve 62. életévét be
nem töltött személy.
FOGYASZTÁSI EGYSÉG:a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejezı
arányszáma, ahol
a./ az elsı nagykorú családtag arányszáma 1,0
azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelı szülı arányszáma 0,2-vel növekszik
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b./ házas,-vagy élettárs arányszáma 0,9
c./ elsı és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8
d./minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7
e./ a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy

az a./-b./ alpontok szerinti

arányszám további 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül.
CSALÁDI JÖVEDELEMHATÁR: összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez
tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90 %ának szorzatával.
SZOCIÁLISAN RÁSZORULT SZEMÉLY különösen az:
- akinek családjában nincs létfenntartást biztosító vagyon vagy vagyoni értékő jog,
- az egy fıre jutó nettó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem
éri el,
- az életvitelhez szükséges vagyontárgyakon felül vagyona nincs,
- tartósan beteg
- az az egyedülálló, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át.
NEM TARTOZIK AZ ÁTLAGOS ÉLETVITELHEZ SZÜKSÉGES VAGYONTÁRGYAKHOZ
- az üdülı vagy üdülıtelek,
- az egynél több lakó- vagy telekingatlan,
- a nagy értékő (jelen értelmezı rendelkezések vagyonra vonatkozó részét meghaladó értékő),
vagy egynél több személygépkocsi.
ÖNHIBA: munkaviszony önkényes felmondása, felajánlott munkalehetıség visszautasítása,
megállapított természetbeni juttatás visszautasítása.
TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS különösen: élelmiszer, tüzelı, tankönyv, tanszer, közüzemi díjak,
gyermekintézmények térítési díja, tandíj, egészségügyi szolgáltatás díja, méltányossági
közgyógyellátás, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz.

3. §
Eljárási rendelkezések
(1) Bármely szociális ellátás iránti igény benyújtásakor a kérelmezı köteles a saját és
családja vagyoni, jövedelmi és szociális viszonyairól nyilatkozni, illetve az ezekre
vonatkozó igazolásokat csatolni. A szociális rászorultsággal kapcsolatos ügyekben a
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kérelmet a 6. sz. mellékletben jelölt formátumban kell a Polgármesteri Hivatalnál
benyújtani.
(2) A Szociális Bizottság a nyilatkozatok és igazolások ellenırzésére környezettanulmányt
folytat és abban a kérelmezı életkörülményeire tekintettel vélelmezheti a család
jövedelmét.

II. fejezet
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

4. §
Ellátások formái
(1) A szociális ellátás lehet:
a.) Pénzbeli támogatás
b.) Természetbeni támogatás
5. §
Pénzbeli támogatás
(1) Rendszeres, havonta folyósított pénzbeli ellátások
a.) idıskorúak járadéka,
b.) rendszeres szociális segély,
c.) rendelkezésre állási támogatás
d.) lakásfenntartási támogatás,
e.) ápolási díj,
f.) kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
(2) Eseti pénzbeli ellátások
a.) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
b.) átmeneti segély,
c.) temetési segély,

6. §
Természetbeni támogatások
(1) Rendszeres természetbeni támogatások
a.) lakásfenntartási támogatás,
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b.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
c.) közgyógyellátás.

(2) Eseti természetbeni támogatás
a.) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
b.) átmeneti segély,
c.) köztemetés,
7. §
Idıskorúak járadéka
(1) Az idıskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezı idıskorú
személyek részére nyújtott támogatás. A jegyzı idıskorúak járadékában részesíti azt a
62. életévét, illetıleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek
a.) havi jövedelme, valamint
b.) saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy
fıre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80%-át, egyedülálló, de 75 évesnél fiatalabb esetén 95%át.
c.) Egyedülálló, 75 életévet betöltött személyt, akinek a

havi jövedelme nem

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.
d.) Az Sztv.3. § (3) bekezdés b.) pontja szerinti személyt, amennyiben a tv-ben
foglalt feltételeknek megfelel.
(2) Nem állapítható meg az idıskorúak járadéka, illetve a folyósítást meg kell szüntetni, ha
a személy
a.) elızetes letartóztatásban van, elzárás, illetıleg szabadságvesztés büntetését
tölti;
b.) 3 hónapot meghaladó idıtartamban külföldön tartózkodik
c.) az Sztv. 3.§. (3) alá tartozik és tartózkodási engedélyének érvényességi ideje
meghosszabbítás nélkül lejárt, ill. engedélyét visszavonták.
(3) Az idıskorúak járadékának havi összege
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a.) jövedelemmel nem rendelkezı jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80%-a, egyedülálló, de 75 életévét be nem töltött személy
esetén 95%-a;
b.) 75 év feletti, egyedülálló esetében 130 %-a;
c.) jövedelemmel rendelkezı jogosult esetén az a.) pont szerinti összegnek és a
jogosult havi jövedelmének a különbözete. Ha így a támogatás összege az ezer
forintot nem éri el, a jogosult részére akkor is legalább ezer forint összegő
járadékot kell megállapítani.
d.) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem minısül jövedelemnek annak a nem
rendszeres munkavégzéssel járó tevékenységnek a havi ellenértéke, amely az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40 %-át nem éri el.
(4) A járadék kifizetése minden hónap 5-ig, havonta utólag történik bankszámlára utalással,
illetve postai kézbesítés útján. Az idıskorúak járadékára való jogosultság feltételeit az
önkormányzat kétévente legalább egyszer felülvizsgálja.
(5) Az igénylést az 1. számú mellékletben szereplı kérelem nyomtatványon kell benyújtani.

8. §
Aktív korúak ellátása

(1) A jegyzı aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú
személynek,
a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékő
egészségkárosodást szenvedett, vagy
b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban
együtt: egészségkárosodott személy], vagy
d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély,
vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási idıtartama
lejárt, vagy
e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresıtevékenység folytatása
miatt a folyósítási idı lejártát megelızıen szüntették meg, és a keresıtevékenységet követıen
az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
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f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelızı két évben az állami
foglalkoztatási szervvel legalább egy év idıtartamig együttmőködött, vagy
g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési
támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka,
az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági
nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszőnt, illetve az özvegyi nyugdíj
folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szőnt meg, és közvetlenül a kérelem
benyújtását megelızıen az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig
együttmőködött,
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és
keresıtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel
végzett munkát - nem folytat.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs.
(3) Az igénylést az 2. számú mellékletben szereplı kérelem nyomtatványon kell benyújtani.
(4) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdı
napján
a) egészségkárosodott személynek minısül, vagy
b) az 55. életévét betöltötte, vagy
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élı gyermekek
valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási
támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek
ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják
biztosítani, rendszeres szociális segélyre jogosult.
A rendszeres szociális segély akkor állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult
személy a települési önkormányzat által kijelölt szervvel együttmőködési kötelezettségének
eleget tesz. Az együttmőködésre kijelölt szerv a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ Családsegítı Szolgálat, Csemıi Területi Irodája.

(5) Az együttmőködés feltételei: az aktív korú ellátás megállapításáról az együttmőködésre
kijelölt szerv, az igénybevevı határozatot kap. Az aktív korú nem foglalkoztatott személy
___________________________________________________________________________
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határozatának kézhez vételétıl számított 15 napon belül fel kell venni a kapcsolatot az
együttmőködésre kijelölt szervvel, nyilvántartásba vétel céljából.

(6) Az együttmőködésre kijelölt szerv:
a) A nyilvántartásba vétel feltétele az együttmőködési megállapodás aláírása, melyet az
együttmőködésre kijelölt szerv megküld az önkormányzat ügyfélszolgálati irodájának;
b) Nyilvántartásba vételt követıen tájékoztatást ad az együttmőködésre kötelezett
személynek a beilleszkedést segítı program típusairól, az együttmőködés
elmulasztásának következményeirıl;
c) Beilleszkedési tervet készít az együttmőködésre kötelezett személlyel közösen az
együttmőködési megállapodás aláírását követı 60 napon belül;
d) Kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítı programot;
e) A nem foglalkoztatott személlyel a megállapodásban foglaltak szerint kapcsolatot tart;
f) Évente értékeli a beilleszkedési tervet, értékelését írásban megküldi az
ügyfélszolgálati irodának.

(7) A beilleszkedési program célja a társas kapcsolatok javítása, az izoláció oldása, a
pszichés támogatás, életminıség romlásának megakadályozása, a munkaerıpiacra való
visszatérés elısegítése.

(8) A beilleszkedési program típusai:
a) Egyéni esetkezelés, lelki- mentális gondozás, életvezetési tanácsadás, pszichológiai
tanácsadás;
b) Egyéni képesség-és készségfejlesztése, a megváltozott élethelyzethez való
alkalmazkodás elısegítése;
c) Családi konfliktuskezelés, krízis helyzetek oldása;
d) Munkanélküliség problémáinak feldolgozása, munkavégzésre való motiválás; önálló
munkahely keresésének lehetısége;
e) Együttmőködés a Munkaügyi Központtal, részvétel az állásbörzén;
f) Családlátogatásokban való együttmőködés.

(9) Az együttmőködési kötelezettség megszegése:
___________________________________________________________________________
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a) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy határozatának kézhez vételétıl számított 15
napon belül nem jelenik meg a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ Családsegítı Szolgálatánál és az együttmőködési
megállapodást nem írja alá, távol maradásának okát igazolni nem tudja;
b) A beilleszkedési programban meghatározott feladatokat nem teljesíti;
c) A felajánlott és képzettségének, állapotának megfelelı munkalehetıséget nem fogadja
el;

(10) Az együttmőködési kötelezettség megszegésének következményei:
a) Az együttmőködési kötelezettség megszegése esetén a rendszeres szociális segély
folyósítását 6 hónapig csökkentett mértékben kell folyósítani;
b) Az együttmőködésre kijelölt szervvel fennálló együttmőködési kötelezettségét neki
felróhatóan két éven belül ismételten megszegi, a rendszeres szociális segély
folyósítását meg kell szüntetni.

(1) A jegyzı rendszeres szociális segélyt állapít meg annak az aktív korú személynek, aki
a.) egészségkárosodott,
a.a.) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy
a.b.) vakok személyi járadékában részesül, illetıleg
a.c.) fogyatékossági támogatásban részesül,
b.) vagy nem foglalkoztatott
c.)vagy támogatott álláskeresı
feltéve, hogy saját maga és családja megélhetése más módon nem biztosított.
(2) Az (1) bekezdés b.) pontjában írt személy esetében feltétel: vállalja a beilleszkedést
segítı programban való részvételt.
(3) A segély kifizetése minden hónap 5-ig, havonta utólag történik bankszámlára utalással,
illetve postai kézbesítés útján. Az önkormányzat a rendszeres szociális segélyre való
jogosultságot évente felülvizsgálja.
(4) Az igénylést az 2. számú mellékletben szereplı kérelem nyomtatványon kell benyújtani.
9. §
Pénzbeli lakásfenntartási támogatás
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(1) Normatív lakásfenntartási támogatás:
a.) Az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, feltéve,
hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás összjövedelmének 20 %-át
meghaladja és megfelel az Sztv 38. § /3/-/4/ bekezdésében foglaltaknak.
b.) A támogatás összege nem lehet kevesebb, mint havi 2.500.- Ft. A támogatás
összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
c.) A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.
(2.) Helyi lakásfenntartási támogatás
(3)

a) Az önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatást nem állapít meg.
A lakásfenntartási támogatás megállapításához benyújtott kérelemhez csatolni kell
a költségeket igazoló - legalább háromhavi -számlákat, szerzıdéseket, pénzintézeti
igazolásokat vagy egyéb hiteles okiratokat.

(4)

A támogatás kifizetése minden hónap 5-ig, havonta utólag történik bankszámlára
utalással, illetve postai kézbesítés útján.

10. §
Ápolási díj
(1) Ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével – a hozzátartozó (Ptk. 685. §. b.) pontja) ha
állandó és tartós gondozásra szoruló
a.) súlyosan fogyatékos, vagy
b.) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.
(2) A jegyzı a fokozott ápolást igénylı súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását
végzı személy részére emelt összegő ápolási díjat állapít meg.
(3) Az ápolási díj havi összege az (1) bekezdésben foglalt személy esetében megegyezik
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével.
(4) Az ápolási díj összege a (2) bekezdésben foglalt személy esetében az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 130%-a.
(5) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha
a.) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvıbeteg-gyógyintézeti, valamint
nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetıleg
óvodai,

gyermekvédelmi

szakellátást

nyújtó

bentlakásos

intézményi
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elhelyezésben részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, illetıleg
felsıoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, kivéve
-

ha a közoktatási intézményben eltöltött idı a kötelezı tanórai
foglalkozások idıtartamát nem haladja meg, vagy

-

az óvoda, a közoktatási, illetıleg felsıoktatási intézmény látogatása,
vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének,
illetıleg a felsıoktatási intézmény látogatási kötelezettségének
idıtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy

-

az óvoda, a közoktatási, illetıleg a felsıoktatási intézmény látogatása,
vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak
az ápolást végzı személy rendszeres közremőködésével valósítható
meg,

b., rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási
díj összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának
idıtartama alatt végzett keresı tevékenységébıl adódó biztosítási jogviszony
alapján – keresıképtelenné válása esetén – folyósítanak, valamint az ápolás
idıtartama alatt megállapított saját jogú nyugdíjat, amennyiben az ápolási
tevékenység legalább 10 éve folyik.
c., szakiskola, középiskola, illetve felsıoktatási intézmény nappali tagozatos
hallgatója,
d., keresıtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történı munkavégzés
kivételével – a napi 4 órát meghaladja,
e., a közös háztartásban élı gyermek után a szülık bármelyike terhességi
gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy gyermeknevelési
támogatásban részesül.
(6) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
a.) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
b.) az ápolást végzı személy a kötelezettségét nem teljesíti,
c.) az ápolt személy meghal,
d.) valamely jogosultságot kizáró körülmény következik be.
e.) az ápolást végzı vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszőnt vagy
tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott.
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(7) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál idıpontját követı
második hónap utolsó napjával kell megszüntetni
(8) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos
-

igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan
beteg és

-

szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt önmaga ellátására
képtelen, ezért állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szorul.

(9) Az ápolási díj kifizetése minden hónap 5-ig, havonta utólag történik bankszámlára
utalással, illetve postai kézbesítés útján. Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit az
önkormányzat évente felülvizsgálja.
(10)

Az igénylést az 3. számú mellékletben szereplı kérelem nyomtatványon kell

benyújtani.
11. §
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
(1) Szabályai e rendelet 34. §-ában találhatók.
12. §
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
(1) Szabályai e rendelet 35. §-ában találhatók.
13. §
Pénzbeli átmeneti segély
(1) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdı személyek részére átmeneti
segélyt nyújt abban az esetben, ha kérelmezı önmaga, illetve családja létfenntartásáról
más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkezı többletkiadások
(betegség, elemi kár, stb.) miatt anyagi segítségre szorul.
(2) Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel, ha a kérelmezı
háztartásában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem – családok esetében – nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, egyedülálló esetén
annak 150%-át.
(3) Rendkívüli élethelyzet fennállta esetén jövedelemhatártól függetlenül is megállapítható
átmeneti segély környezettanulmány alapján.
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(4) Az átmeneti segély természetbeni ellátásként, az igénybevett szolgáltatás térítési
díjaként is megállapítható.
(5) A támogatás kifizetése minden hónap 5-ig, havonta utólag történik bankszámlára
utalással, illetve postai kézbesítés útján.
14.§
Temetési segély
(1) Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott
annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt
ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását
veszélyezteti.
(2) A temetési segélyre az jogosult, akinek családjában az egy fıre esı havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, illetve
egyedülálló esetén nem haladja meg annak 150%-át.
(3) A temetési segély mértéke nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb
temetés költségének (a mindenkori minimálbér +ÁFA) 10%-ánál, de elérheti annak teljes
összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezınek vagy családjának a
létfenntartását veszélyezteti.
(4) A temetési segély iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeit igazoló számlákat
és a halotti anyakönyvi kivonatot, valamint a temettetı jövedelmi viszonyait igazoló
iratokat.
(5) A temetési segély kifizetése a Szociális bizottság döntését követı 15 nap alatt postai
úton történik, illetve természetben is nyújtható a temetési szolgáltatónak való közvetlen
kifizetéssel.
15. §
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
(1) Szabályai e rendelet 36. §-ában találhatók.
16. §
Közgyógyellátás
(1) Az alanyi és a normatív közgyógyellátás szabályai az Sztv. 49 §-53. §-a tartalmazza.
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(2)

Az igazolvány meghosszabbítására irányuló kérelmet –érvényességének lejárta elıtt 3
hónappal is- be lehet nyújtani.

(3) Az igénylést a 4. számú mellékletben szereplı kérelem nyomtatványon kell benyújtani.
17. §
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
(1) Szabályai e rendelet 37. §-ában találhatók.
18. §
Természetbeni átmeneti segély
(1) Történhet felnıtt személy részére élelmiszer, gyógyszer, ruházat stb. biztosítására.
19. §
Köztemetés
(1) Az önkormányzat polgármesterének kell – a halálesetrıl való tudomásszerzést követı
30 napon belül – gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történı
eltemettetésérıl, ha a haláleset az önkormányzat illetékességi területén történt és
a.) nincs vagy nem lelhetı fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b.) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésrıl nem gondoskodik.
(2) Az elhunyt személy elhalálozása idıpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési
önkormányzat a köztemetés költségét az (1) bekezdés szerinti önkormányzatnak
megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétıl számított 60 napon
belül kell bejelenteni.
(3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat
a.) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzınél bejelenti,
vagy
b.) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére
kötelezi.
(4) Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem volt, vagy az nem ismert, úgy a
temetési költséget viselı önkormányzat a (3) bekezdés szerint jár el.
20. §
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

___________________________________________________________________________
16

(1) A jegyzı az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek
állapítja meg a szociális rászorultságát,
a.) akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 120 %-át,
b.) aki egyedül élı és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.
(2) A szociális rászorultság igazolásáról a jegyzı hatósági bizonyítványt állít ki. A
bizonyítvány érvényességi ideje 1 év. A bizonyítvány tartalmazza: a rászoruló személy
nevét, lakcímét, TAJ számát, a rászorultság tényét, az igazolás érvényességi idejét. A
bizonyítvány az (1) bekezdésben megjelölt feltételek fennállta esetén ismételten
kiállítható.
(3) A szociálisan rászorult személyekrıl a jegyzı nyilvántartást vezet és a külön jogszabály
szerint bejelenti a társadalombiztosítási igazgatási szerv felé.

21 §.
Szociális szolgáltatások
(1) Csemı Község Önkormányzata az intézményvezetıibıl (iskolaigazgató, vezetı óvónı,
gyermekjóléti szolgálat feladatait ellátó családgondozó, háziorvos), valamint a Szociális
Bizottság elnökébıl álló szociálpolitikai kerekasztalt hozott létre, melynek elsıdleges
feladatai

a

szolgáltatásszervezési

koncepcióban

meghatározott

feladatok

megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére, és a felmerülı
helyi szociális problémák megoldására javaslat készítése. A helyi szociálpolitikai
kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart.
22. §.
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások
(1) Csemı Község Önkormányzata a szociális alapellátási feladatai körében az alábbi
ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja:
-

szociális információs szolgáltatás,

-

tanyagondnoki szolgálat,

-

étkeztetés,

-

házi segítségnyújtás,
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-

családsegítés,

23. §.
Szociális információs szolgáltatás
(1) Szociális információs szolgáltatás keretében részletes tájékoztatást kell nyújtani
-

a szociális törvényben, illetve a gyermekvédelmi törvényben
meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és
szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban a
helyben igénybe vehetı ellátások és szolgáltatások körérıl, feltételeirıl
és igénybevételi eljárási kérdésekrıl, illetve a helyben nem elérhetı
ellátások, szolgáltatások elérhetıségérıl és igénybevételük módjáról,

-

a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal,
a családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a
foglalkoztatáshoz

kapcsolódó

ellátásokkal,

valamint

fogyatékossággal összefüggı ellátásokkal kapcsolatban

a

az azok

megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı szervek
elérhetıségérıl, az ellátások igényléséhez szükséges iratokról, ifjúsági
ügyekrıl.
(2) A Képviselı-testület a szociális információs szolgáltatást a Polgármesteri Hivatal
szociális ügyintézıje útján biztosítja.

24. §.
Tanyagondnoki szolgálat
(1) Csemı Község Önkormányzata a külterületi lakosság szociális alapellátási feladatait
2003. és 2010. között kialakítandó tanyagondnoki szolgálat keretében biztosítja.
(2) A tanyagondnoki szolgálatot a (1) bekezdésben jelzett idıben 4 ütemben 4
tanyagondnok beállításával vezeti be az Önkormányzat.
(3) A tanyagondnoki szolgálat körzethatárai:
a.) Ceglédi út – Jáger út – Ceglédi határ által határolt településrész,
b.) Jáger út – Mikebudai határ - Határ út – Nyársapáti határ által határolt
településrész,
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c.) Határ út - Nagykırösi határ – Pesti út – Agyagos dőlı által határolt
településrész,
d.) Agyagos dőlı – Mikebudai határ – Pusztavacsi határ – Lajosmizsei határ – Gyıri
dőlı által határolt településrész.
(4) A tanyagondnoki szolgálat feladata, hogy a Szociális Bizottság döntése alapján azokról
a magatehetetlen, idıs emberekrıl gondoskodjék, akiknek tartásra köteles és tartásra
képes hozzátartozójuk helyben nem lakik, és ellátásukat semmilyen más módon megoldani
nem lehet.
(5) E gondozási körbe tartozik az ellátandók életvitelének segítése úgy, hogy a
tanyagondnok részükre a szükséges gyógyszereket beszerzi, bevásárlásban segítséget
nyújt, szükség esetén részükre ebédet hord.
(6) A tanyagondnok feladatait a munkáltató munkaköri leírásban rögzíti.
(7) A tanyagondnoki szolgálat kialakításáig az Önkormányzat fizikai állománya szükség
esetén - a legsürgısebb esetekben - e feladat ellátásában részt vesz.
(8) A (3) bekezdésének a. és b. pontjában írt körzetekre az önkormányzat mőködési
engedéllyel rendelkezik.
25. §
Étkeztetés
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguknak és eltartottjaik
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
(2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylıt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy
egészségi állapota miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti étkezésrıl más módon
gondoskodni.
(3) A településen élı fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek
vagy szenvedélybetegek részére lehetıséget kell biztosítani az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történı étkezés
biztosítására.
(4) Az ellátást a saját lakóhelyen történı étkeztetés biztosításával elsısorban bevásárlás
útján kell megoldani. Ugyanígy kell eljárni az Önkormányzat szerzıdéses
üzemeltetésben levı konyha 1 hónapos nyári szünetében is.
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(5) Az önkormányzatát az étkeztetés feladatainak ellátását szerzıdéssel a Ceglédi
Többcélú
Kistérségi Társulás szakintézménye részére átadta.

26. §.
Házi segítségnyújtás
(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni
a.) azokról az idıskorú személyekrıl, akik otthonukban önmaguk ellátására saját
erıbıl nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
b.) azokról a pszichiátriai betegekrıl, fogyatékos személyekrıl, valamint
szenvedélybetegekrıl, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos
feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására
képesek,
c.) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekrıl, akik ezt az ellátási
formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.
(2) Amennyiben a kérelmezı havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetén 200%-át, de ellátása megoldatlan, a
házi segítségnyújtásért és az ebéd házhozszállításáért az e rendelet 7. sz.
mellékletében meghatározott díjat kell fizetnie.
(3) Az önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatok ellátását szerzıdéssel a többcélú
kistérségi társulás szakintézménye részére átadta.

27. §
Étkezési térítési díj és szállítási költség
(1) Az Önkormányzat szerzıdéses üzemeltetésben levı konyháján igénybe vett étkezésért
térítési díjat kell fizetni.
(2) A kiszállított étkezésért térítési díjat és szállítási költséget kell fizetni.
(3) Az étkezési térítési díjat és kiszállítási költséget a 7. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat az étkezési térítési díjat és a szállítási díjat a szociális kiadásokra
elkülönített összeg terhére részben vagy egészben átvállalhatja, ha a kérelmezı
semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik és tartásra köteles hozzátartozója nincs,
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illetve ha az étkezési térítési díj és a szállítási költség együttes összege meghaladja a
kérelmezı összjövedelmének 20%-át.
(5) A térítési díj csökkentése vagy elengedése kérelemre történik, melyrıl a Szociális
Bizottság határozattal dönt.

28. §
Családsegítés
(1) Az Önkormányzat a családsegítés keretében biztosítja
- a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
- a családgondozást, így a családban jelentkezı mőködési zavarok, konfliktusok
megoldásának elısegítését,
- a veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelı jelzırendszer mőködtetését,
- a humán jellegő civil kezdeményezések elısegítését, közösségfejlesztı programok
szervezését,
- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdık, a fogyatékossággal élık, a krónikus betegek és családtagjaik
részére tanácsadás nyújtását,
- a családokon belüli kapcsolaterısítést szolgáló családterápiás, konfliktuskezelı
mediációs programokat, szolgáltatásokat, a nehéz élethelyzetben élı családokat
segítı szolgáltatásokat.
(2) A családsegítést Csemı Község Önkormányzata szerzıdéssel a Ceglédi Többcélú
Kistérségi Társulás szakintézménye részére átadta.

29. §.
(1) Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére biztosítandó szolgáltatási
feladatok

meghatározása

érdekében

2004.

december

31-ig

elkészítette

szolgáltatástervezési koncepcióját, melyet 2 évente felülvizsgál.

III. fejezet
GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK
30. §
___________________________________________________________________________
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Ellátások formái
(1) A gyermekvédelmi ellátás lehet:
a.)Pénzbeli támogatás
b.)Természetbeni támogatás
c.) Személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátás
31. §
Pénzbeli támogatás
(1) Rendszeres, havonta folyósított pénzbeli ellátás a kiegészítı gyermekvédelmi
támogatás.
(2) Eseti pénzbeli ellátások a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
32. §
Természetbeni támogatások
(1) Rendszeres természetbeni támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.
(2) Eseti természetbeni támogatás a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.

33. §
Személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátás
(1) Csemı Község Önkormányzata a gyermekjóléti alapellátási feladatai körében az alábbi
ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja:
-

gyermekjóléti szolgáltatás,

-

gyermekek napközbeni ellátása,

-

gyermekek átmeneti gondozása

34. §
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
(1) Az önkormányzat jegyzıje a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 20/B §.-ában foglaltak szerint kiegészítı gyermekvédelmi
támogatást állapít meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı
gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó részére, aki a gyermek tartására köteles és
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nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerő rendszeres szociális
pénzellátásban, vagy idıskorúak járadékában részesül.
(2) A támogatás havi összege - gyermekenként - megegyezik az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 22%-val.
(3) A támogatás kifizetése minden hónap 5-ig, havonta utólag történik bankszámlára
utalással, illetve postai kézbesítés útján. A támogatásra való jogosultság feltételeit a
jegyzı évente felülvizsgálja.
35. §
Pénzbeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
(1) Az önkormányzat a gyermeket minimum 2.000.-Ft összegő rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási
gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került.
(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható,
melyrıl a támogatást megállapító határozatban kell rendelkezni.
(3) A támogatás kifizetése vagy azonnal, vagy minden hónap 5-ig, havonta utólag
történik bankszámlára utalással, illetve postai kézbesítés útján.
36. §
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
(1) Jogosultsági feltételeit az 1997.évi XXXI.tv.19-20..§ a szabályozza.
(2) A települési önkormányzat jegyzıje határozat kiadásával igazolja a jogosultság
meglétét. A határozat érvényességi ideje 1 év.
(3) A határozatban szereplı gyermekek-fiatal felnıttek jogosultak az étkezési térítési díj
kedvezményre, valamint az évi kétszeri iskolakezdési támogatásra.
(4) Az igénylést az 5. számú mellékletben szereplı kérelem nyomtatványon kell
benyújtani.
37. §
Természetbeni rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
(1) Történhet a gyermek alapvetı szükségleteinek (tankönyv, gyógyszer, ruházat stb.)
biztosítására.
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38. §
Gyermekjóléti szolgáltatás
(1)

Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a külön jogszabályban

meghatározott képesítési feltételeknek megfelelı családgondozó foglalkoztatásával
biztosítja.
(2) A családgondozó feladata:
a.) a gyermek testi, lelki egészségének, családban történı nevelésének elısegítése
érdekében:
aa.) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlıdését biztosító támogatásokhoz
való hozzájutás segítése,
ab.) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a
mentálhigiéniés és a káros szenvedélyek megelızését célzó tanácsadás
megszervezése,
ac.) a szociális válsághelyzetben lévı anya támogatása, segítése, valmint a
családok átmeneti otthonában igénybe vehetı ellátáshoz való hozzájutás
szervezése,
ad.) a szabadidıs programok szervezése,
ae.) a hivatalos ügyek intézésnek segítése.
b.) a gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztettségének megelızése
érdekében
ba.) a veszélyeztetettséget észlelı és jelzı rendszer mőködtetése, a nem
állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elısegítése a
megelızı rendszerben,
bb.) a veszélyeztetettséget elıidézı okok feltárása és ezek megoldására
javaslat készítése,
bc.) a jelzırendszerben részt vevı személyekkel és intézményekkel való
együttmőködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
c.) a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
ca.) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával a gyermek
problémáinak rendezése, a családban jelentkezı mőködési zavarok
ellensúlyozása,
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cb.) a családi konfliktusok megoldásának elısegítése, különösen a válás, a
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
cc.) az egészségügyi és a szociális ellátás – különösen a családsegítı
szolgáltatás -, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése,
cd.) javaslat készítése a gyermek családjából történı kiemelésére, a leendı
gondozási helyére vagy annak megváltoztatására,
d.) a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében
da.) a családgondozás biztosítása – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi
gyermekvédelmi szakszolgáltatást végzı intézménnyel együttmőködve – a
család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülı
és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához.
(3) Az önkormányzat a szociális szolgáltatást mőködési engedéllyel rendelkezı.
gyermekjóléti szolgáltató útján gyakorolja.
39. §
Gyermekek napközbeni ellátása
(1) A gyermekek napközbeni ellátását az Önkormányzat a szülı, gondviselı kérésére a
Napközi otthonos Óvodában, illetve az Általános Iskolában biztosítja.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,
akinek fejlıdése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
akit egyedülálló vagy idıskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy
több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban
részesül,
akinek a szülıje, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.
(3) A gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmét a szülı (gondviselı) az ellátást nyújtó
intézmény vezetıjének jelzi.
(4) A kérelmet az iskola esetében döntı részben külön eljárás nélkül az intézményvezetı
hagyja jóvá, illetve az intézmény jelzése esetén (különösen rászoruló gyermek tekintetében)
a Szociális Bizottság döntése alapján kötelezı az igénybevétel. Az intézményvezetı a
kérelem elutasításáról alakszerő határozattal dönt, melynek kapcsán a fellebbezést a jegyzı
bírálja el.

___________________________________________________________________________
25

(3) A kérelmet az óvoda esetében külön eljárás nélkül az intézményvezetı hagyja jóvá,
illetve az otthonlévı szülı esetén csak igazolt esetben (betegség) vehetı igénybe a napközi
ellátás. Az intézményvezetı a kérelem elutasításáról alakszerő határozattal dönt, melynek
kapcsán a fellebbezést a jegyzı bírálja el.
(4) Az ellátás megszőnik:
a.) önkéntes alapon, a szülı döntése alapján
b.) a különös rászorultság megszőnésével a Szociális Bizottság döntése alapján.
(5) Az óvodában és az iskolában fizetendı étkezési térítési díjak összegét a 7. sz. melléklet
tartalmazza.
(6) A 2. sz. mellékletben meghatározott étkezési térítési díjat a Szociális Bizottság
- részben átvállalhatja, ha
a kérelmezı szociális rászorultsága olyan mértékő, hogy a térítési díj kifizetése
ellehetetleníti a családot.
- teljes egészében átvállalhatja, ha a Bizottság korábbi határozatával kötelezte a
gyermeket a napközi ellátás, illetve az étkezés igénybevételére.

40. §
Gyermekek átmeneti gondozása

(1) A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, érzelmi és erkölcsi
fejlıdését elısegítı, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek
megfelelı étkeztetésérıl, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi
ellátásáról, gondozásáról, nevelésérıl, lakhatásáról kell gondoskodni.
(2) A gyermekek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb
tizenkettı hónapig tart.
(3) A gyermek átmeneti gondozására a gyermekjóléti szolgáltató helyettes szülıt
foglalkoztat.
(4) A helyettes szülıt a mőködtetı folyamatos szakmai tanácsadással segíti, továbbá,
folyamatosan ellenırzi a nevelési díj és a külön ellátmány felhasználásában, a szakmai
tevékenysége ellátásában.
(5) A gyermekek átmeneti gondozását meg kell szüntetni, ha azt a szülı kéri, vagy ha
annak okai már nem állnak fenn.
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41. §
Zárórendelkezések

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Sztv. és a Gytv. rendelkezéseit kell
értelemszerően alkalmazni.
(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-tıl kell
alkalmazni.
(3) A hatályba lépéssel egyidejőleg hatályát veszti a 2/2008 (III.27).sz. rendelet.
Csemı, 2009. március 18.
Bartha Alajosné
polgármester

Dr. Lakos Roland
jegyzı

A rendelet kihirdetve.

Csemı, 2009. március 25.
Dr. Lakos Roland
jegyzı
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