Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2013.(XII.12.)
önkormányzati rendelete
(L1)
a szociális ellátások helyi szabályozásáról
Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 32.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy Balkány Város lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza a
helyi Önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni juttatások helyi szabályait,
rendelkezzék az ellátások igénybevételének jogosultságáról és módjáról valamint az ellátások
mértékéről.
2. A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet személyi hatályát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 3.§, 6.§ és 7.§-ai határozzák meg.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében a rendelet hatálya kiterjed a
Balkány Város Önkormányzata által szervezett és nyújtott ellátásokra.
3. Eljárási rendelkezések
3. §
(1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásra irányuló eljárás a kérelmező, vagy
a törvényes képviselő, illetve meghatalmazottja (a továbbiakban: kérelmező) írásbeli
kérelmére – a jogosultság megállapításához szükséges igazolások, nyilatkozatok
csatolásával indul. A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban kell előterjeszteni a Hivatal
által e célra rendszeresített formanyomtatványon.
(2) Ha adott szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához e rendelet szerint kell
benyújtani vagyoni, jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve igazolást,
akkor ezek tekintetében a jövedelemszámításnál irányadó időszak az Sztv. 10.§ (2)
bekezdése.
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feltárásában.
(4) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra érvényes általános eljárási szabályokat
és értelmező rendelkezéseket az Sztv. határozza meg.
(5) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási
formák részletezik.
(6) A képviselő-testület a jelen rendeletben szabályozott ellátásokkal kapcsolatos – az Sztvben és e rendeletben megállapított – hatásköreinek gyakorlását a Polgármesterre
átruházza.
4. §
(1) Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások biztosítása a
kistérségi társulás keretében fenntartott intézmény (Dél-Nyírségi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Balkányi Feladat-ellátási Hely) útján történik az
alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet a Központ Vezetőjéhez lehet szóban vagy
írásban előterjeszteni.
(2) Civil szervezetek is kezdeményezhetik a hivatalból történő eljárást. Eljárás
kezdeményezésük nem terjed ki intézményi ellátás igénybevételének kezdeményezésére.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes.
Az ellátást igénylő a kérelmét „a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről” szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon nyújthatja be.
(4) A képviselő-testület a szociális ellátások igénylése során az elektronikus ügyintézés
lehetőségét kizárja.
5. §
(1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek
adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra
vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia.
(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza:
a)

az ellátást igénylő személynek az Sztv. 18. §-ának a) c) g) h) pontjában szereplő
adatait,
b) az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat,
nyilatkozatokat. A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem
típusának megfelelő igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat
melléklete.
(3) A jogosultság megállapításakor figyelembe vehető jövedelemre vonatkozóan az Sztv. 10.§
(2) - (3) bekezdése az irányadó.
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10.§ (4) bekezdése az irányadó.
(5) A jogosultsági feltételek megállapításához e §-ban szabályozottakon túl szükséges egyes
speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül
felsorolásra.
(6) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához, ha a kérelmező életvitele alapján
vélelmezhető, hogy a jövedelemigazolásban feltüntetett összegen felül egyéb
jövedelemmel is rendelkezik, a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni
viszonyairól a 63/2006. (III. 27.) Korm. r. 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon
nyilatkozzék.
4. A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása
6. §
(1) A rendszeres szociális ellátásokat a jogosultak részére úgy kell kifizetni, hogy azt az
ellátásban részesülő a tárgyhót követő hónap 5. napjáig megkapja.
(2) Az eseti ellátások kifizetéséről a határozat meghozatalát követően legkésőbb 8 napon
belül gondoskodni kell, kivéve, ha a döntéshozó az azonnali kifizetést rendeli el.
(3) A szociális ellátások kifizetése a házipénztárból, illetve banki átutalással történik.
A házipénztárból történő döntést követő azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztető,
rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet.
(4) Ha az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege változik, a változás időpontjától a
támogatásokat az új összegnek megfelelően kell folyósítani.
(5) A rendszeres szociális segély, önkormányzati segély egészben, vagy részben
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást
megállapító határozatban rendelkezni kell.
7. §
A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására,
továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell
alkalmazni.
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Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
5. A rendeletben szabályozott ellátási formák
8. §
(1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat képviselőtestülete az Sztv-ben, illetve e rendeletében meghatározott feltételek szerint szociális
rászorultságtól függő
a) pénzbeli ellátást:
aa) aktív korúak ellátását,
ab) rendszeres szociális segélyt,
ac) lakásfenntartási támogatást,
ad) önkormányzati segélyt;
b) természetben nyújtott szociális ellátást:
ba) önkormányzati segélyt,
bb) köztemetést,
bc) méltányossági közgyógyellátást állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális
rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).
Aktív korúak ellátása
6. Aktív korúak ellátásának egyéb feltételei
9. §
(1) Az aktív korúak ellátását a kérelmező, illetve az ellátásra jogosult személy köteles a
lakókörnyezete rendezettségét biztosítani. Ennek keretében köteles gondoskodni a
kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott ház vagy lakás, annak udvara, kertje,
a kerítéssel kívül határos terület, árok, padka és járda tisztán tartásáról, az ingatlan
állagának megóvásáról, rendeltetésszerű használatáról, valamint higiénikus állapotának
biztosításáról.
(2) Az aktív korúak ellátását kérelmező, valamint az ellátásra jogosult az (1) bekezdésben
előírt kötelezettségét megszegi, ha:
a) Lakóház (családi ház) esetében:
aa) az épület állaga veszélyezteti az emberi életet és testi épséget;
ab) a lakóház környezetében jelentős mennyiségű hulladékot halmoz fel;
ac) a lakóház környezetében csekély mennyiségű, de emberi egészségre ártalmas
veszélyes hulladékot halmoz fel;
ad) az udvarban, kertben található tárgyak rendben tartását elmulasztja;
ae) a kerítéssel kívül határos területen, járdán hulladékot tárol;
af) az épület, járda hó-és jégmentesítési kötelezettségét elmulasztja;
ag) egészségügyi kártevők elszaporodása meggátolását elmulasztja;
ah) közterület tisztántartásáról szóló rendeletben foglaltakat nem tartja be;
ai) állattartással kapcsolatos rendelkezéseket nem tartja be;
aj) parlagfű irtását elmulasztja.

-5b) Lakás esetén:
ba) a lakás állaga veszélyezteti az emberi életet és testi épséget;
bb) a lakásban, annak közvetlen környezetében jelentős mennyiségű hulladékot halmoz
fel;
bc) a lakásban, annak közvetlen környezetében csekély mennyiségű, de emberi
egészségre ártalmas veszélyes hulladékot halmoz fel;
bd) egészségügyi kártevők elszaporodása meggátolását elmulasztja.
(3) A kérelem benyújtója – az ellátásra jogosult – az elvégzendő tevékenységek konkrét
megjelölését tartalmazó felhívástól számított 5 napon belül köteles eleget tenni az (1)
bekezdésben előírt kötelezettségnek.
(4) Amennyiben a kérelem benyújtója – az ellátásra jogosult – a felszólítás ellenére nem tesz
eleget az (1) bekezdésben előírtaknak, úgy az aktív korúak ellátását meg kell szüntetni.
Rendszeres szociális segély
7. Rendszeres szociális segély megállapításának egyéb feltételei
10. §
(1) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyek
körének meghatározására, megszüntetésére, összegére, felülvizsgálatára és a hajléktalan
személyek részére történő rendszeres szociális segély megállapítására az Szt. 37-37/C. §ban foglaltak irányadók.
(2) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy - az egészségkárosodott személy
kivételével – az Sztv. 37/B. §-ban foglaltak szerint köteles együttműködni a Balkányi
Polgármesteri Hivatal és a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
Balkányi Feladat-ellátási Hely szervekkel a beilleszkedést elősegítő program keretében.
(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy az
Sztv. 37/B. §-ában meghatározottakon túl köteles:
a) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre
emelkedésétől számított 15 napon belül megjelenni az együttműködésre kijelölt
szervnél, nyilvántartásba vétel céljából (kivéve az rendszeres szociális segélyre
egészségkárosodott jogcímen jogosultak),
b) együttműködni az együttműködésre kijelölt szervvel a beilleszkedést segítő program
elkészítésében,
c) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a beilleszkedést segítő programban
való részvételről szóló írásos megállapodást megkötni,
d) köteles a folyamatos kapcsolattartásra az együttműködésre kijelölt szervnél, és a
megállapodásban foglalt időközönként – legalább 3 havonta – az együttműködésre
kijelölt szervnél megjelenni.

-611. §
(1) A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Balkányi Feladat-ellátási
Hely a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködés
keretében:
a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban
megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a
mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős
határozat alapján - a szervnél történő megjelenésekor - nyilvántartásba veszi,
b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt az Szt. 37/A. § a 10. § (2)
bekezdése szerinti beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a
programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól,
c) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a rendszeres szociális segélyre
jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó
beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban
megállapodást köt,
d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és
legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést
segítő programban foglaltak betartását,
(2) A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Balkányi Feladat-ellátási
Hely az együttműködés keretében:
a) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges - a rendszeres szociális segélyre jogosult
személy bevonásával - módosítja a programot,
b) jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési
kötelezettségének nem tesz eleget,
c) a (2) bekezdés a) pontja szerinti éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a
beilleszkedést segítő program végrehajtásáról,
d) az előírt határidők be nem tartása, megjelenés elmulasztása esetén írásban felszólítja a
rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyt a
mulasztás okának igazolására; orvosi vagy egyéb igazolást 3 napon belül lehet
benyújtani, a személyes találkozásra szóló értesítést a találkozást megelőzően 5 nappal
korábban kell kézbesíteni,
e) vizsgálja, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására
jogosult személy az előírt képzésen, programban való részvételi kötelezettségének
eleget tesz-e,
j) elbírálja a benyújtott igazolási kérelmeket. A mulasztás igazolására orvos által kiállított
igazolási kérelem fogadható el,
k) az igazolási kérelem elutasítását követő 3 napon belül a mulasztásról értesíti a jegyzőt,
a jegyző további 3 napon belül írásban tájékoztatja a rendszeres szociális segélyben
részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyt a mulasztásról, illetve az ismételt
mulasztás következményeiről.
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beilleszkedését segítő program a következőkre terjed ki:
a) foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés érdekében: a motiváció és
készség fejlesztés, képzettség erősítése, pszicho szociális megerősítés, egyéni
tanácsadás - esetkezelésen belül személyes megerősítés, álláskeresési készségek
erősítése, pályakorrekciós tanácsadás, képzésbe eljuttatás, kommunikációs és
konfliktuskezelési készségek fejlesztése, mentálhigiénés tanácsadás, szociális
problémák kezelése/esetkezelés,
b) szinten-tartás – társadalmi integráció erősítése: egészségügyi – szociális – mentális
állapotot javító, re szocializáció elősegítése, szociális esetkezelés, családgondozás,
szocializációs, kapcsolatépítő csoportok, pszichológiai megerősítés/tanácsadás,
kezelésbe juttatás, intézményi kapcsolódás megőrzése,
c) más ellátásba juttatás segítése: nyugdíj, megváltozott munkaképességű személyek
ellátása, gyermeknevelési ellátások, ápolási díj, társadalombiztosítási tanácsadás,
ügyintézés segítése, információnyújtás az ellátásokról és munkaerő-piaci
kapcsolódásokról.
9. Az együttműködési kötelezettség megszegése
12. §
(1) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül:
a) aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő
elmulasztása, (pl. megállapodás megkötésére előírt határidő elmulasztása),
b) megjelenési kötelezettség elmulasztása,
c) képzésen való részvétel elmulasztása,
d) előírt programban való részvétel elmulasztása.
10. Az együttműködési kötelezettség megszegésének következményei
13. §
(1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama
alatt együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan az együttműködésre kijelölt szervnél
két éven belül ismételten megszegi, akkor az aktív korúak ellátására való jogosultságot
meg kell szüntetni.
(2) Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Balkányi Feladat-ellátási
Hely az igazolási kérelem elutasítását követő 3 napon belül a mulasztásról írásban értesíti
a jegyzőt, a jegyző további 3 napon belül írásban tájékoztatja a rendszeres szociális
segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyt a mulasztásról, illetve az
ismételt mulasztás következményeiről.
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11. A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételei
14. §
(1) A képviselő-testület a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb
feltételeként előírja, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátás
jogosultja köteles lakókörnyezete rendezettségét biztosítani.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak keretében a támogatási kérelem benyújtója, illetve az ellátás
jogosultja köteles gondoskodni a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott ház
vagy lakás, annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, árok, padka és járda
tisztán tartásáról, az ingatlan állagának megóvásáról, rendeltetésszerű használatáról,
valamint higiénikus állapotának biztosításáról.
12. Önkormányzati segély
15. §
(1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére eseti jelleggel vagy
meghatározott időszakra havi rendszerességgel önkormányzati segélyt nyújt.
(2) Az önkormányzati segélyben részesíthető személyek körét az Sztv. 45. § (4) bekezdése
szabályozza.
13. Speciális eljárási szabályok
16. §
(1) Az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és
családja jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező és
pályakezdő személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot.
(2) Gyógyszertámogatásra irányuló kérelemhez csatolni kell a gyógyszerfogyasztást
bizonyító háziorvosi igazolást. Az igazolás tartalmazza a felírt gyógyszer nevét,
fogyasztói árát, alkalmazásának időtartamát, alkalmazásának időtartama alatt szedett
egységnyi (doboz) mennyiséget.
(3) Az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatásra
irányuló kérelemhez csatolni kell a szakorvosnak az egészségügyi szolgáltatás
igénybevételének – részletesen indokolt - szükségességét és költségét igazoló
szakvéleményét.
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17. §
(1) Önkormányzati segély állapítható meg a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
azon személyek részére, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő
esetén annak 150 % -át különösen:
a) ha a gyermek beteg és a szülő ezen okból, egy hónapot meghaladó időtartamú,
táppénzes állományba kerül;
b) a gyermek átmeneti gondozása esetén,
c) egyik vagy mindkét szülő elvesztése, vagy munkanélkülivé válása esetén az
árvael1átás vagy munkanélküli ellátás folyósításának kezdetéig;
d) alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a válsághelyzetben levő
várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez
kapcsolódó kiadások, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartásának elősegítése, a gyermek nevelésbe vételének megszűnését követő
gyámhivatali visszahelyezés, betegség vagy iskoláztatás miatt.
(2) Önkormányzati segély állapítható meg annak a nappali tagozatos egyetemi vagy főiskolai
hallgatónak – a tanulmányi félév megkezdésével járó többletkiadásokhoz történő
hozzájárulásként – akinek a családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 % -át.
(3) Önkormányzati segély állapítható meg továbbá
a) a kérelmező vagy családja megélhetését veszélyeztető mértékű gyógykezelési
költségek részbeni fedezetéül – a közgyógyellátásra jogosultságtól függetlenül –
gyógyszertámogatásként azon személyek részére, akiknek a családjában az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 % -át, egyedül élő esetén annak 200 % -át.
b) gyógyászati segédeszköz árához való hozzájárulásként azon személyek részére,
akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak
200 %-át és közgyógyellátás iránti kérelmét elutasitották.
18. §
(1)

Az önkormányzat temetési költségekhez való hozzájárulásként önkormányzati segélyt
állapíthat meg azon helyi állandó lakcímmel rendelkező lakos részére, aki az elhunyt
személy eltemettetéséről gondoskodott – feltéve, hogy az elhunyt személy állandó
lakóhellyel rendelkezett Balkány Város közigazgatási területén belül - , de arra nem volt
köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozó esetén akkor, ha a temetési költségek viselése
a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti.
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akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 250 %-át.
(3) Temetési költségekre tekintettel igényelt önkormányzati segély nem állapítható meg
annak a személynek, aki a biztosító társaságtól, illetve egyéb szervezettől az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110%-át meghaladó mértékű temetési
hozzájárulást kapott.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti hozzájárulás mértéke nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 110 %-át, az önkormányzat annak összegéig kiegészíti.
(5) A temetési költségekre tekintettel igényelt önkormányzati segély iránti kérelmet a
haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani.
(6) A kérelemhez, a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a temetés költségeiről – a
kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított
számla eredeti példányát, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát, amennyiben
nem a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzattól kéri a temetési segélyt,
valamint a kérelmező és a vele közös háztartásban élők utolsó havi jövedelemigazolásait.
19. §
(2) Az önkormányzat alkalmanként – legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege 30 %-ának erejéig terjedő összegű – önkormányzati segélyt állapít meg.
(3) Az egy naptári évben adható összeg felső határa nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 270%-át, azzal, hogy a temetési költségekre tekintettel
igényelt önkormányzati segély, valamint a havi rendszerességgel nyújtható
önkormányzati segély összegét figyelmen kívül kell hagyni.
20. §
(1) A 17. § (3) bekezdés b) pontja esetében az adható összeg a legalacsonyabb áron
beszerezhető gyógyászati segédeszköz árának megfelelő összeg, de legfeljebb az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100% -a. Amennyiben a jogosult a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztár
Szakigazgatási Szervétől támogatásban részesült, a segélyt a támogatás összege
alapulvételével kell megállapítani.
(2) A temetési költségekre tekintettel igényelt önkormányzati segély összege nem lehet
kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál és nem lehet
több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110 %-nál. A helyben
szokásos legolcsóbb temetés összege bruttó 200.000.- Ft.
(3) Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, különös méltánylást érdemlő rendkívüli
élethelyzethez vezető körülmények megszüntetése érdekében (pl.: haláleset, elemi
csapás, bűncselekmény okozta a megélhetést veszélyeztető kár) az összes
körülményekhez igazodó mértékű önkormányzati segélyt nyújthat jövedelemre való
tekintet nélkül.
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21. §
(1)

Ha a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet hátrányai más módon nem
küszöbölhetők ki – különösen indokolt esetben – az önkormányzati segély havi
rendszerességgel is nyújtható.

(2) Havi rendszerességgel önkormányzati segély nyújtható
a) annak a személynek,
aa) akinek az Sztv. 33. § (1) bekezdés g) pontjában felsorolt pénzbeli ellátását
megszüntették,
ab) aki elzárás, valamint szabadságvesztés büntetésből szabadult,
b) rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (pl.: szociális válsághelyzet).
(3) Havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati segély havonta legfeljebb az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-a erejéig és legfeljebb 3 hónap
időtartamra nyújtható.
(4) A havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati segély annak a személynek adható,
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő esetén annak 150%-át nem haladja meg és
kérelmét a pénzbeli ellátás megszüntetésérõl szóló határozat kézhezvételét, valamint a
szabadulását követő 30 napon belül benyújtotta.
2. Természetben nyújtott szociális ellátások
16. Közgyógyellátás
22. §
(1) Méltányosságból, kérelemre, egyedi elbírálás alapján annak a személynek is
megállapítható a közgyógyellátásra való jogosultsága, aki szociálisan rászorult, és
gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes
viselni, akinél az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, egyedül élő esetén 200 %-át, továbbá a
havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, illetve meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 25 %-át.
(2) A közgyógyellátás iránti kérelmet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9. számú melléklet
szerinti formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani. A kérelemhez
csatolni kell a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 35. §-ban előírt igazolásokat,
nyilatkozatokat.
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23. §
(1) Köztemetés esetén a Sztv. vonatkozó rendelkezéseit változtatás nélkül kell alkalmazni.
(2) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesül,
a) ha az egy főre számított havi családi jövedelem határ az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 100 %-át nem haladja meg, egyedül élő esetén a 150 %-ot,
b) vagyonnal nem rendelkezik,
c) a hagyaték csak hagyatéki teherből áll.
(3) A köztemetés költsége maximum 50.000.- Ft, melyet a temetkezési szolgáltatónak kell
megtéríteni – számla alapján.

III. FEJEZET
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
18. Szociálpolitikai kerekasztal
24. §
(1) A települési önkormányzat a Sztv. 58/B. § alapján helyi szociálpolitikai kerekasztalt
működtet.
(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente egy alkalommal ülést tart.
(3) Feladata különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok
megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. Az önkormányzat
szociális, illetve gyermekvédelmi tárgyú általános hatályú döntéseinek véleményezése,
valamint az ellátott feladatok évenkénti értékelése.
(4) A kerekasztal tagjai: az önkormányzat által működtetett szociális intézmények képviselői,
továbbá a civil szervezetek, egyházak képviselői és a gyermekvédelemmel,
családsegítéssel foglalkozó személyek, szervezetek képviselői.
(5) Működésének rendjét a szociális kerekasztal önállóan, szervezeti és működési
szabályzatban határozza meg.
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25. §
(1) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást
biztosít, mely magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.
(2) Az önkormányzat az ellátásokat a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató
Központ Balkányi Feladat-ellátási Hely és a Balkányi Református Egyházközség Szociális
és Gondozási Központja keretében látja el.
(3) A (2) bekezdésben megnevezett intézmény az alábbi személyes gondoskodást nyújtó
szociális, valamint gyermekjóléti ellátásokat biztosítja:
a) Balkányi Református Egyházközség Szociális és Gyermekjóléti Központja keretében:
aa) tanyagondnoki szolgáltatás
ab) étkeztetés,
ac) házi segítségnyújtás,
ad) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
ae) támogató szolgáltatás,
af)) nappali ellátás
b) Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Balkányi Feladat-ellátási
Hely keretében:
ba) családsegítés,
bb) gyermekjóléti szolgálat

IV. FEJEZET
AZ EGYES SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
20. A tanyagondnoki szolgáltatás
26. §
(1) Az önkormányzat a tanyagondnoki szolgáltatást a 24. § (3) bekezdés a) pontjában
megjelölt szerv útján biztosítja.
(2) A tanyagondnoki szolgáltatás során a Sztv. 60. §-ban foglaltak szerint kell eljárni az e
rendeletben meghatározottakkal.
(3) A településen működő Balkányi Református Egyházközség Szociális és Gondozási
Központja intézmény keretein belül a személyes szolgáltatások közül a következő
feladatokat látja el:
a) közreműködnek: az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális
információk szolgáltatásában;
b) az egészségügyi ellátás biztosításában: a háziorvosi rendelésre szállítás, egészségügyi
intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való
hozzájutás biztosításában;
c) részt vesznek az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállításában a tanyai területeken.
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szolgáltatások, így:
a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása.
(5) Az önkormányzati feladatok megoldását segítő közvetett szolgáltatásnak minősül:
a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe,
b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére.
21. Étkeztetés
27. §
(1) Az önkormányzat a 24. § (3) bekezdés a) pontjában megjelölt szerv útján gondoskodik
azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a napi egyszeri meleg étkezéséről, akik azt
önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
(2) Az étkeztetésre vonatkozó jogosultsági feltételek meghatározására a Sztv. 62. §-ában
foglaltakat kell alkalmazni.
(3) A szolgáltatás igénybevételéért fizetendő térítési díjakat Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének önkormányzati rendelete szabályozza.
22. Házi segítségnyújtás
28. §
(1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a 24. § (3) bekezdés a) pontjában megjelölt
szerv útján biztosítja.
(2) A házi segítségnyújtás feladatainak ellátása során a Sztv. 63. §-ban foglaltak az
irányadók.
23. Családsegítés
29.§
(1) Az önkormányzat a családsegítési szolgáltatást a 24. § (3) bekezdés b) pontjában
megjelölt szerv útján biztosítja.
(2) A családsegítés során a Sztv. 64. §-ban meghatározottak szerint kell eljárni.
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30. §
(1) Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a 24. § (3) bekezdés a)
pontjában megjelölt szerv útján biztosítja.
(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása során a Sztv. 63. §-ban
foglaltak az irányadók.
25. Támogató szolgáltatás
31. §
(1) Az önkormányzat a támogató szolgáltatást a 24. § (3) bekezdés a) pontjában megjelölt
szerv útján biztosítja.
(2) A támogató szolgáltatás feladatainak ellátása során a Sztv. 65/C. §-ban foglalt az
irányadók.
26. Nappali ellátás
32. §
(1) Az önkormányzat a nappali ellátást a 24. § (3) bekezdés a) pontjában megjelölt szerv
útján biztosítja.
(2) A nappali ellátás feladatainak ellátása során a Sztv. 65/F. §-ban meghatározottakat kell
alkalmazni az e rendeletben meghatározottakkal.
(3) A nappali ellátást biztosító intézmény:
a) az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő
napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,
b) a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a
közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,
c) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által
egyaránt elérhető módon működjön.
(4) A nappali ellátást nyújtó intézmény nyitvatartási ideje a helyi igényeknek megfelelően
kerül meghatározásra, vagyis napi 8 óra.
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a) étkezés biztosítása,
b) nehezen mozgó idősek gépkocsival történő klubba -, ill. hazaszállítása,
c) idősek fizikai, mentális és egészségi állapotának folyamatos figyelemmel kísérése,
d) háziorvossal, szakorvosokkal, fekvőbeteg gyógy-intézményekkel való kapcsolattartás,
e) személyi higiéné segítése, személyes ruházat tisztítása,
f) hivatalos ügyek intézésének segítése,
g) életvitelre vonatkozó tanácsadás,
h) szabadidős programok szervezése,
i) napi foglalkozások biztosítása:
ia) napi rendszerességgel felolvasás havi lapokból, könyvekből, folyóiratokból,
ib) biztosított a TV nézés, zenehallgatás; videó filmek megtekintése,
ic) igény szerint lehetőség biztosítása tornára, sétára (egyéb testmozgásra), a szabadidő
társas eltöltésére: társasjáték, fejtörő játékok, rejtvényfejtés, kártyázás.
27. A kérelem benyújtásának módja
33. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást
igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Amennyiben az
ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselő terjeszti elő.
A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét a törvényes képviselőjének
beleegyezésével vagy önállóan terjesztheti elő.
(2)

A szociális ellátásokat mind szóban, mind az intézmény által biztosított
formanyomtatványon, valamint formai kötöttségek nélküli írásbeli alakban lehet
kérelmezni.

(3) A kérelmeket a Balkányi Református Egyházközség Szociális és Gondozási Központja
vezetőjéhez kell benyújtani. A kérelem benyújtásához mellékelni kell – a térítésmentesen
nyújtott ellátások kivételével - valamennyi személyes gondoskodási forma esetében a
szükséges jövedelemnyilatkozatot. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás támogató szolgáltatás, idősek nappali ellátása esetén a meghatározott
orvosi igazolást.
(4) Az ellátás igénybevételéről az intézményvezető és az ellátott megállapodást köt, amely
tartalmazza az ellátás kezdetének időpontját, az intézményi ellátás időtartamát, a
szolgáltatások tartalmát, a térítési díjra vonatkozó szabályokat, az ellátás
megszüntetésének módjait.
Nem kell az ellátottal megállapodást kötni családsegítés, tanyagondnoki szolgáltatás
esetén.
(5) A szociális rászorultságot a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás
esetében kell vizsgálni.
(6) A támogató szolgáltatás és a nappali ellátás esetén az a személy is ellátható, aki a
szolgáltató vagy intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén
tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.

