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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2015.(III.01.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 1. § (2)
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48.
§ (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2)
bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: KET.) 74.
§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§
A RENDELET CÉLJA
E rendelet célja, hogy a gyermekeket nevelő családok szociális biztonságának megőrzése, továbbá a
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek megsegítése érdekében szabályozza a pénzbeli és
természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait,
rendelkezzen a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének jogosultságáról,
mértékéről, igénybevételük módjáról.
2. §.
A RENDELET HATÁLYA
(1) A rendelet hatálya – a (2)–(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a Balassagyarmat város
közigazgatási területén élő
a) lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,
(2) A rendelet hatálya kiterjed az Sztv. 6. §-ában meghatározott hajléktalan személyekre, figyelemmel
az Sztv. 4. §. /2/ bekezdésében foglaltakra.
(3) A Rendelet hatálya az Sztv. 7. §./1/ bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a
fentiekben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a
Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.
(4) E rendelet hatálya kiterjed a Szt. 3. § (3) bekezdésében, a Gyvt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározottakra.
(5) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (3) bekezdésben meghatározott személyeken kívül, a
Balassagyarmat város közigazgatási területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek
védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés
elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.
(6) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat együttműködési megállapodás keretében más
önkormányzattal, illetve civil, társadalmi szervezetekkel kötött ellátási szerződése alapján a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások esetében az ellátásban részesülő személyekre.
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3. §
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Az e rendeletben használt fogalmak alkalmazása során az Sztv. 4. § (1) - (5) bekezdéseiben
foglaltak, a jövedelem számításánál irányadó időszakra az Sztv. 10. § (1)-(5) bekezdésének
rendelkezései az irányadóak.
4. §.
HATÁSKÖRÖK RENDEZÉSE
/1/

Az Sztv-ben, a Gyvt-ben, valamint az e rendeletben meghatározott hatásköröket
a) a Képviselő-testület
b) az Ifjúsági és Családügyi Bizottság ICsB)
c) a Polgármester;
d) a Szent Erzsébet Idősek Otthona vezetője
e) Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Családsegítő és Gyermekjóléti Étkeztetés Társulás
vezetője
f) Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulás vezetője
g) azon szociális szolgáltatások esetén, melyeket az önkormányzat ellátási szerződés
alapján biztosít, az ellátási szerződést kötő szervezet vezetője
gyakorolja.

„/2/

1a

./A Képviselő testület hatáskörébe tartozik:
- a személyes gondoskodást nyújtó intézményekben végzett munka évenként történő
értékelése,
- lakást építeni szándékozó nagycsaládosok építési telekhez juttatása
- jogorvoslat a rendeletben meghatározott esetben

b./ Az Ifjúsági és Családügyi Bizottság hatáskörébe tartozik:
- a személyi térítési díj mérséklése, elengedése;
- a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátások tekintetében a részletfizetés
engedélyezése, részbeni vagy teljes elengedése;
-

c./ A Polgármester hatáskörébe tartozik:
rendkívüli települési támogatás megállapítása,
- köztemetés költségének megtérítése alóli mentesítés,
- nagycsaládosok Wells Gabriel támogatása,
- felsőfokú intézményekben tanulmányokat folytatók szociális támogatása,
- tanulók közlekedési támogatása;
- időskorúak helyi járati bérlettámogatása;
- gyermekvállalást ösztönző támogatás;
- természetben nyújtott tűzifa támogatás,
- az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez nyújtott települési
támogatás,
- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatás,
- a 2015. március 01. napját megelőzően megállapított lakásfenntartási támogatás,
adósságkezelési szolgáltatás, méltányossági közgyógyellátás és méltányossági
ápolási díj megszüntetésével kapcsolatos döntés,
- személyi térítési díj megállapítása az Sztv. 115. § (4) bekezdése alapján
- gyermekek átmeneti gondozásba vétele
d./ A Szent Erzsébet Idősek Otthona vezetőjének hatáskörébe tartozik:
- szociális étkezés,
- időskorúak nappali ellátása /Idősek Klubja/;

1

Módosította a 8/2016.(III.09.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. március 10. napjától.

3
-

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele,intézményi jogviszony
megszüntetése, áthelyezés Balassagyarmat Város Önkormányzata által fenntartott
alap- és nappali ellátások, valamint átmeneti és tartós bentlakásos intézmény
esetében

e./ Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Családsegítő és Gyermekjóléti Étkeztetés Társulás
vezetőjének hatáskörébe tartozik:
− szociális étkezés,
− családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás
f/ Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása vezetőjének hatáskörébe tartozik:
− a házi segítségnyújtás,
− szenvedélybetegek közösségi ellátása
− támogató szolgálat
− jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
g/ Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete
− hajléktalan személyek nappali ellátása
− az Sztv. 62. § (1) bekezdés e) pontja alapján biztosított étkeztetés
5. §.
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
1/1/

A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, a
hatósági ellenőrzésre, továbbá az adatkezelésre a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény ( továbbiakban: Ket. )
rendelkezéseit az Sztv-ben a Gyvt-ben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.20.) Korm. rendeletben /továbbiakban: Gyer./,a pénzbeli
és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendeletben és a Balassagyarmat város
területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok ingyenes építési telekhez juttatásának
feltételeiről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott eltérésekkel, valamint az e
rendeletben szabályozott kiegészítésekkel kell alkalmazni. Egyes hatáskörök gyakorlására és
illetékességi kérdésekre a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és hatáskörök ellátásáról,
valamint a Balassagyarmati Járási Hivatal Járási Gyámhivatala szervezetéről és
illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

/2/

Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni támogatás vagy jogosultság
megállapítása kérelem alapján történik vagy hivatalból kezdeményezhető. A támogatás iránti
kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni az erre a
célra rendszeresített formanyomtatványon.

/3/

A kérelemhez csatolni kell a nyomtatványon meghatározott igazolásokat, a támogatás érdemi
elbírálásához szükséges egyéb adatokra vonatkozó nyilatkozatokat /vagyonnyilatkozat,
jövedelem nyilatkozat/.

/4/

A Hivatal a beérkezett kérelmeket megvizsgálja. Amennyiben a kérelem nem az előírt
formanyomtatványon vagy hiányos adattartalommal, szükséges igazolások nélkül érkezik, úgy
haladéktalanul 8 napos, vagy annál hosszabb határidő megjelölésével hiánypótlásra hívja fel a
kérelmezőt. A felhívásnak tartalmaznia kell a figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogyha a
hiánypótlásnak nem tesz eleget, úgy a kérelme a rendelkezésre álló adatok alapján kerül
elbírálásra.

/5/

A Hivatal a beérkezett kérelmeket döntésre előkészíti. Ennek érdekében:
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a./ Személyenkénti nyilvántartást vezet és ebből kimutatást készít arról, hogy a kérelmező a
tárgyévben hányszor, milyen típusú és összegű szociális támogatásban részesült már.
Ha a támogatás megállapításának feltétele a háztartás összjövedelmének ismerete, akkor a
kimutatásnak tartalmaznia kell a háztartásban élő háztartásonként nyújtott támogatás
mértékét, valamint azt, hogy az adott lakásra vonatkozóan részesült-e már a lakásban élő
személyek vagy háztartások valamelyike támogatásban.
b./ Amennyiben a megalapozott döntéshez szükséges a helyszínen környezettanulmányt
készít, amelynek tartalmaznia kell a kérelmező és családja életmódja, életvitele, önfenntartó
képessége és a szociális helyzete közötti kapcsolat értékelését.
c./ Amennyiben a kérelem elbírálásakor kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében,
a kérelmező által közölt adatokat, tényeket és a szociális helyzetet környezettanulmány
felvétele során ellenőrizheti és vagyonvizsgálatot rendel el, ha a környezettanulmány során
tapasztaltak nem a közölt jövedelmi viszonyokat tükrözik, figyelemmel az Sztv. 10.§/6/
bekezdésében foglaltakra.
d./ Amennyiben a kérelmező által benyújtott jövedelem és vagyonnyilatkozatok, igazolások,
továbbá a Hivatal által a társhatóságoktól bekért igazolások és nyilatkozatok által bizonyított
jövedelmi és vagyoni helyzettől lényegesen eltérő életvitel jellemzi a kérelmezőt és családját,
a szociális hatáskört gyakorló szerv jogosult az állami adóhatóságnál vagyonosodási
vizsgálatot kezdeményezi, a kérelem nyomtatvány vagyonnyilatkozat részének
elválaszthatatlan mellékletét képező TÁJÉKOZTATÓBAN meghatározott alapelveket
figyelembe véve.
e/ A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
tv. 26. §-ának felhatalmazása alapján a Hivatal belföldi jogsegély keretében jogosult a
döntéséhez szükséges adat, ténybeli ismeret beszerzése céljából más hatóságot
megkeresni az ügyfél kérelme és írásbeli hozzájárulása alapján. A Hivatal ügyintézője
köteles az ügyfél számára szóbeli tájékoztatást adni a belföldi jogsegély alkalmazásának
lehetőségéről.
f./ Amennyiben a Hivatal rendelkezésére álló igazolások, nyilatkozatok tartalmával ellentétben
továbbra is vitatható kérelmező szociális rászorultsága, az eljárás felfüggesztésre kerülhet a
belföldi jogsegély keretén belül beszerzendő adat, ténybeli ismeret, bizonyíték
megérkezésének napjáig.
/6/

A Hivatal a támogatásra való jogosultság fennállását folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség
szerint az ellátások módosítására, megszüntetésére, visszafizetésére javaslatot tesz.
A határozatlan időre megállapított ellátások esetén a jogosultság fennállását a megállapítását
követő 12 hónapon belül köteles felülvizsgálni.

/7/

A rendeletben szabályozott ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt az igénybe
vett ellátás vagy szolgáltatás ellenértékének megtérítésére kell kötelezni az Sztv. 17. §-a és a
Gyvt 133.§-a szerint.

/8/

Különös méltánylást érdemlő esetekben az ügyfél kérelmére el lehet tekintetni a megtérítéstől,
a megtérítés összege csökkenthető, vagy részletfizetés engedélyezhető.

/9/

A rendelet alkalmazása szempontjából különös méltánylást érdemlő eset pl. közeli hozzátartozó
halála, betegség, elemi kár, baleset vagy egyéb ok miatt a jövedelmi viszonyokban tartósan
bekövetkezett kedvezőtlen változás.

/10/

A rendszeres támogatások megállapítására, illetve a jogosultság kezdetének időpontjára az
Sztv. és a Gyvt. rendelkezései, egyéb ellátások tekintetében az önkormányzati rendeletben
foglaltak az irányadók.

/11/

A rendszeres támogatásokat havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig; egyéb
pénzellátások a döntést követő 30 munkanapon belül a kérelmező által megjelölt bankszámlára
történő utalással, ennek hiányában postai úton kerülnek kifizetésre.
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6. §.
Az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeként teljesítendő, lakókörnyezet rendezettségének
biztosítására vonatkozó feltételek:
/1/

Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását kérelmező, illetve az ellátásra
korábban jogosultságot szerzett személy – a Szoctv. 33. §-ában foglaltakon túl, egyéb feltételként
- köteles a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani.

/2/

Az (1) bekezdésben meghatározott személynek a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása
körében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház – függetlenül annak minőségétől - és
annak udvara, kertje, a kerítéssel a közterület felől kívül határos terület, járda tisztán tartása,
valamint az ingatlan higiénikus állapotának biztosítására irányuló alábbi kötelezettségeket kell
teljesítenie:
a) az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban köteles a hulladék gyűjtésére
alkalmas szeméttároló edényt elhelyezni és azt rendeltetésszerűen használni,
b) a hulladéktárolásra rendszeresített, a kommunális szilárd hulladék szállítására szerződött
edényzet űrtartalmának kétszeresét meghaladó mennyiségű háztartási hulladék sem az
udvaron, sem a kertben, sem a ház kerítésén kívüli közterületen sem szétszórt, sem
felhalmozott állapotban nem lehet 24 órát meghaladó időtartamban,
c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban tartani,
művelni (fűnyírás, konyhakert-művelés, gyomtalanítás)
d) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való
mentesítéséről gondoskodni,
e) az életvitelszerűen lakott épület állaga nem veszélyeztetheti az ott élők és mások életét,
testi épségét,
f) az ingatlan előtti járdát (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti
zöldsáv úttestig terjedő teljes területét gondozni, tisztán tartani, szemét- és
gyommentesítést, télen hó- és síkosság mentesítést elvégezni,
g) azt biztosítani, hogy a ház előtt lévő lágy- és fásszárú növények, cserjék ne akadályozzák
a forgalmat, valamint az úttestre való kilátást,
h) a fűfélék magassága a lakóház udvarában, a ház előtti területen nem haladhatja meg a 30
cm-t,
i)
biztosítani, hogy a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely álljon rendelkezésre,
melynek folyamatos tisztántartásáról kell gondoskodni,
j) az állattartásra vonatkozó szabályokat betartani, a kerítés megfelelő állapotát biztosítani,
megakadályozva, hogy a háziállatok elkóboroljanak s ezáltal a járókelőket
veszélyeztessék,
k) a ház előtti csapadékvíz elvezető csatornarendszer és áteresz tisztaságát, gyommentes
állapotát fenntartani, hogy abban folyamatosan biztosítva legyen a csapadékvíz
akadálytalan továbbhaladása,
l) a lakást rendeltetésszerűen használni az alábbiak szerint:
- a lakás és a nyílászárók legyenek folyamatosan tisztán, higiénikusan tartva
- a vizesblokk(ok) illetve az illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres
takarítása, fertőtlenítése.

/3/

A fentiekben megjelölt feltételek teljesítését az aktív korú ellátás megállapítása iránti kérelem
benyújtását követően, illetve a jogosultság fennállásának ideje alatt ellenőrizni jogosult a Hivatal
humánszolgáltatási ügyek elbírálásának előkészítését végző köztisztviselők bármelyike, a
közterület felügyelet munkatársaival és igény szerint a Képviselő-testület illetve a szakbizottság
egy tagjával közösen.

/4/

Amennyiben a helyszíni szemle során a környezettanulmányt végzők megállapítják, hogy a
érintett lakókörnyezetének állapota nem felel meg a (2) bekezdésben meghatározottaknak, arról
jegyzőkönyvet és/vagy digitális fényképet kötelesek készíteni. A jegyző írásban tájékoztatja a
járási hivatalt az ellenőrzés eredményéről.
II. RÉSZ
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7. §
A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS FORMÁI
1/1/

Települési támogatás
a) a létfenntartási gondok enyhítése;
b) a lakhatás támogatása;
c) az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni
hozzájárulás;
d) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;
e) a gyermekek családban történő gondozásához, oktatással kapcsolatos költségeihez való
hozzájárulás;
f) lakás építése
céljából nyújtható.
8. §.
A települési támogatás keretén belül nyújtható természetbeni ellátások:

/1/ A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni ellátás formájában is nyújtható. A
természetbeni ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.
2/2/

természetbeni ellátás formái különösen
- élelmiszer, étkezés biztosítása,
- tüzelő segély,
- közüzemi díjak átvállalása,
- gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának biztosítása,
- közlekedési támogatás,
- gyermekintézményeknél felhalmozott térítési díj kifizetése az intézmény
részére
-

építési telek biztosítása lakást építeni szándékozó nagycsaládosok
részére.
9. §.
Rendkívüli települési támogatás

/1/ Rendkívüli települési támogatásban részesül az a személy, aki a létfenntartását veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, 3továbbá az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére is rendkívüli települési támogatás nyújtandó.
/2/ Az /1/ bekezdésben foglaltak alkalmazása szempontjából létfenntartást veszélyeztető helyzetnek
minősül különösen:
a.) a kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók valamelyikének esetében
hirtelen fellépő és kórházi ellátást igénylő betegsége, továbbá súlyos vagy életveszélyes
sérüléssel járó balesete;
b.) kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók esetében a családfenntartó közeli
hozzátartozó halála,
c.) a kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók valamelyikének esetében a
munkáltató felmondása által bekövetkezett munkanélküliség, a munkahely elvesztését
követő 30 napon belül,
d.) lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi
kár (pl. tűz, szél-, illetve hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás, stb.), illetőleg
meghibásodás (pl. csőtörés, gázrobbanás, elektromos meghibásodás, stb.),
e.) bűncselekmény vagy szabálysértés (pl. rablás, lopás, betörés, stb.) következtében
elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzet,
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Módosította a 8/2016.(III.09.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. március 10. napjától.
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f.) egyedülálló személynek büntetés végrehajtási intézetből történő elbocsátása,
g.) adósság miatt kikapcsolt közüzemi szolgáltatás (áram, víz, gáz) újra üzembe helyezésének
anyagi terhe.
h.) válsághelyzetben lévő anya gyermekének megtartása, iskoláztatása
/3/

A rendkívüli települési támogatás a /2/ bekezdés d./ pontjában meghatározott esetben akkor
állapítható meg, ha a kérelmező a kiadásai ellensúlyozására más szervtől kárbiztosítás alapján
nem jogosult biztosítási összegre.

1/4/
2/5/
3/6/

/7/

A rendkívüli települési támogatás mértékét úgy kell megállapítani, hogy az alkalmas legyen a
létfenntartás veszélyeztetésének elhárítására.

/8/

Rendkívüli települési támogatás nyújtható a tanköteles gyermekek tanszer, tankönyv ellátásának
támogatására annak a személynek, aki a köznevelési intézménybe járó gyermekre való
tekintettel rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosult, családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg a 8. § /1/ bekezdésében megjelölt mértéket. A támogatás
összege családonként 3.000 - 15.000 Ft.

/9/ Rendkívüli települési támogatás nyújtható annak is, aki elhunyt személy eltemettetéséről
gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó
volt ugyan, de a temetési költségek viselése az ő vagy családja létfenntartását veszélyezteti. A
segély mértéke a városban szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-a.
10. §.
Nagycsaládosok Wells Gabriel támogatása
/1/ Azok a balassagyarmati lakóhellyel rendelkező nagycsaládosok, akik legalább 3 kiskor
gyermeket nevelnek háztartásukban, és családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg a mindenkori nyugdíjminimum 200 %-át, illetve amennyiben a gyermekek neveléséről egy fő
gondviselő gondoskodik a 250 %-át, kérelmet nyújthatnak be a Nagycsaládosok Wells Gabriel
támogatására.
/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő családok abban az esetben jogosultak
e szociális támogatásra, ha a kérelem benyújtását megelőző két évben a gondviselők közül
legalább az egyik fél minimálisan egy év folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik.
/3/ A kérelem benyújtásakor igazolni kell a gondviselők jövedelmét a Szoctv. 10. §-ában foglaltaknak
megfelelően.
/4/ A támogatási kérelemhez – a Polgármesteri Hivatal kérelmére – csatolni kell a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat véleményét.
/5/ A támogatás egy család részére évente egy alkalommal nyújtható.
/6/ A jogosultak egyszeri, legfeljebb 20.000.- Ft támogatásban részesülnek, amely döntéshez a
polgármester jogosult a nevelési-oktatási intézmények vezetőinek véleményét kikérni.
11. §.
Felsőfokú intézményekben tanulmányokat folytatók
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Hatályon kívül helyezte a 29/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.
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szociális támogatása
/1/

Szociális támogatásban részesíthető az az első diplomát szerző személy, aki felsőfokú oktatási
intézményben tanulmányokat folytat és családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg.

/2/

A támogatás egy oktatási évben két alkalommal adható.
A kérelmet a tanév első félévére vonatkozóan október 31. napjáig, míg a második félév
tekintetében március 31. napjáig lehet benyújtani.

/3/

A kérelemhez csatolni kell:
- az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást,
- jövedelemigazolásokat

/4/

Egy hallgató számára, egy szemeszterben maximum 35.000.- Ft támogatás nyújtható, a család
egy főre eső jövedelmének figyelembe vételével az alábbiak szerint:
a családban az egy főre jutó jövedelem
a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
151 – 200 %-a
101 - 150 %-a
100 %-ig

/5/

támogatás
összege
20.000 forint
25.000 forint
35.000 forint.

Nem részesíthető támogatásban az, aki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
ösztöndíjban részesül.
Nem részesíthető támogatásban továbbá az a hallgató, aki az általa folytatott tanulmányok
során az adott szakra előírt képzési időt túllépte.
12. §
Tanulók közlekedési támogatása

/1/

Tanuló közlekedési támogatása állapítható meg az általános iskolában vagy középiskola
nappali tagozatán /23 éves korig/ tanulók számára, akiknek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át
E támogatásban részesíthető az az óvodai nevelésben résztvevő, a 6. életévét betöltött
gyermek is, - legkésőbb annak a naptári évnek augusztus 30. napjáig, amelyben a nyolcadik
életévét betölti – aki iskolai tanulmányait nem kezdte meg a reá irányadó jogosultság évében.

/2/

A támogatás iránti kérelmet a törvényes képviselő, vagy a nagykorú tanuló nyújthatja be az
adott tanév szeptember hó 30. napjáig, a második félév vonatkozásában január 31. napjáig.
Amennyiben a törvényes képviselő több gyermek számára nyújt be kérelmet, azt a
tanintézmény megnevezésével egy kérelemben teheti meg.

/3/

A támogatás mértéke megegyezik Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendeletében meghatározott havi helyi tanuló-bérlet 12 havi összegével.
13. §
Időskorúak helyi járati bérlettámogatása

/1/

Az Önkormányzat helyi járati bérlettámogatást biztosít a Balassagyarmaton lakóhellyel, annak
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező azon időskorú személy részére aki:
a) a kérelem benyújtásának napjáig a 60. életévet betöltötte és
b) jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének
400 %-át.
Az a) és b) pontokban felsorolt feltételeknek együttesen kell fennállniuk.
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/2/

A helyi járati bérlettámogatásra való jogosultságot a tárgyév december 31. napjáig, de legfeljebb
a feltételek fennállásáig, illetve a 65. életév betöltésének hónapjával bezárólag kell
megállapítani.

/3/

A jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtása hónapjának első napja.

/4/

A kérelmező részére az általa megvásárolt bérlet összegének kifizetése a Polgármesteri
Hivatalban történik a bérlet bemutatását követően.

14.§.
Gyermekvállalást ösztönző támogatás
/1/ Gyermekvállalást ösztönző támogatás (kelengyepénz) állapítható meg azon balassagyarmati
lakóhellyel rendelkező gyermek után akinek legalább egyik szülője folyamatosan 3 éve
lakóhellyel rendelkezik Balassagyarmaton és a kérelem benyújtásának időpontjában a
támogatást igénylő szülő és gyermeke életvitelszerűen itt tartózkodik és családjában az egy főre
eső havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg.
/2/

A támogatás összege gyermekenként egyszeri 50.000 forint.

/3/

A támogatást egy gyermek után csak egyik szülője jogosult igényelni. Amennyiben mindkét szülő
esetében fennállnak az (1) bekezdésben foglalt feltételek, de a szülők külön élnek, az a szülő
jogosult a támogatást igényelni, akinél a gyermek elhelyezésre került.

/4/ A támogatást legkésőbb 90 nappal a gyermek születése után lehet igényelni, az erre
rendszeresített formanyomtatványán. Amennyiben a gyermek nem Balassagyarmaton született a
kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
/5/

Amennyiben a támogatásban részesült szülő a támogatás kifizetését követő 6 éven belül
megszünteti balassagyarmati lakóhelyét és elköltözik a városból, azaz a továbbiakban
életvitelszerűen sem lakik Balassagyarmaton, úgy a támogatás összegének egyösszegű
visszafizetésére kell kötelezni.
1

14/A §
Építési telek biztosítása lakást építeni szándékozó nagycsaládosok részére
(1) Balassagyarmat Város közigazgatási területén szociális célú építési telek biztosítható lakás
építése céljából a balassagyarmati lakhelyű vagy a városban életvitelszerűen és hosszútávon
letelepedni kívánó azon személyeknek, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:
a) az igénylővel közös háztartásban élő és a felépítendő új lakásba vele együtt beköltöző legalább
három gyermeket nevelnek (szülői felügyeletet gyakorolnak), vagy legalább egy gyermeket
nevelnek vagy várnak és vállalják, hogy – a kérelem benyújtásakor már meglévő gyermekeik
számát is figyelembe véve – az ingatlan átruházási szerződés aláírásától számított öt éven belül
legalább három gyermek neveléséről fognak ilyen módon gondoskodni,
b) családjukban az egy főre eső havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 500 %át nem haladja meg,
c) igazolt munkahellyel és állandó jövedelemmel bírnak,
d) igénybe veszik a 16/2016. (II.10.) Korm. rendeletben szabályozott családi otthonteremtési
kedvezményt és a kérelemhez csatolt okiratokból, nyilatkozatokból megállapítható, hogy a
rendelkezésükre álló források alapján a tulajdonukba kerülő telekre lakóingatlan felépítésére
képesek,
e) vállalják, hogy a kapott telken a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm.
rendelet 3. §-a szerinti méltányolható lakásigénynek megfelelő új lakóingatlant létesítenek.
1

Beiktatta a 8/2016.(III.09.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. március 10. napjától.
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(2) Nem részesülhetnek támogatásban azok a kérelmezők, akik:
a) más lakás / üdülő tulajdonnal rendelkeznek, (Kivéve ha kötelezettséget vállalnak annak
értékesítésére és arra, hogy a befolyt vételárat az önkormányzat által biztosított telken építendő
lakóház felépítésére vagy fennálló lakáscélú kölcsönük törlesztésére fordítják.),
b) tulajdonában lévő összes vagyon értéke meghaladja a 10 M Ft-ot
c) egyébként nem jogosultak a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm.
rendelet szerinti lakásépítési kedvezményre.
(3) Az e rendelet alapján biztosított építési telket házastársak és élettársak kizárólag együttesen
kérelmezhetik. Az ingatlan-átruházási szerződés megkötése esetén az együttes kérelmezők
mindketten támogatott személlyé válnak.
(4) Az építési telek biztosítására vonatkozó részletes szabályokat a Képviselő-testület külön
önkormányzati rendeletben állapítja meg.
15. §.
Köztemetés
(1) A polgármester a Szoctv. 48. §-ában foglaltak alapján a halálesetről való tudomásszerzést követő
21 napon belül gondoskodik a Balassagyarmat területén elhunyt személynek a közköltségen
történő eltemettetéséről, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy , vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
(2) Az eltemettetésre köteles személy – kérelmére – a köztemetés költségének megtérítési
kötelezettség alól
a) 25%-ban mentesül, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át,
b) fele részben mentesül, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kérelmet a köztemetés időpontjától számított 15 napon belül
kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(4) Köztemetésként csak a helyben szokásos legalacsonyabb költségű temetés rendelhető el.
(5) Ha az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személy hozzájárul a polgármester az elhunyt
eltemettetéséről hamvasztás útján, urnás temetés megrendelésével gondoskodik.
16. §.
Egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez nyújtott települési támogatás
/1/ Települési támogatásként az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez
való teljes vagy részbeni hozzájárulás állapítható meg annak a személynek, aki az Sztv. 49-50. §
alapján közgyógyellátásra nem jogosult és
a./ igazoltan a rendszeresen szedett gyógyszer kiadása, vagy gyógyászati segédeszköz
beszerzésének költsége meghaladja a családjában egy főre jutó jövedelem 10%-át, feltéve,
hogy családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át.
b./ esetenként felírt gyógyszer kiadásának, vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének
költségét önerőből biztosítani nem tudja, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő
kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.
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/2/

A 16. § /1/ bekezdés szerinti rendszeres települési támogatás a kérelem benyújtásától egy éves
időtartamra állapítható meg, összege az igazolt gyógyszerköltség mértékéig terjed, de nem
haladhatja meg a havi 3.000 Ft-ot.

/3/

Az eseti támogatás összege az igazolt gyógyszerköltség, illetőleg gyógyászati segédeszköz
költség, de éves szinten nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

/4/

Az /1/ bekezdésében szabályozott támogatás iránti kérelem kötelező melléklete a háziorvos
és/vagy kezelőorvos által felírt rendszeresen vagy esetenként szedett gyógyszerek, gyógyászati
segédeszköz költségének összegéről szóló igazolás.
17. §.
A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

/1/ A lakhatás elősegítése érdekében települési támogatásként
a) lakbér-hozzájárulás az Önkormányzathoz, mint bérbeadóhoz történő teljesítéssel;
b) közüzemi díj támogatás a megjelölt szolgáltatóhoz történő utalással
c) társasházi lakások esetén fizetendő közös költség támogatás (társasház részére történő
utalással)
állapítható meg.
/2/

Egy lakóingatlan vonatkozásában az /1/ bekezdés a)-c) pontjában foglalt támogatások közül csak
egy féle támogatás nyújtható. Amennyiben az érintett lakás vonatkozásában lakbér-hozzájárulás
is biztosítható, úgy ezen támogatást kell a kérelmező részére megállapítani.

/3/

Az /1/ bekezdésben meghatározott támogatásban azon kérelmezők részesíthetők, akiknél az
érintett lakóingatlanba bejelentett vagy ott tartózkodási hellyel rendelkező személyek figyelembe
vételével az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át és a lakásba bejelentett vagy ott tartózkodási hellyel rendelkező
személyek egyikének sincs vagyona.

/4/

A 17.§ /1/ bekezdés a) pontjában megállapított támogatás összege:

ha /3/ bekezdés szerinti egy főre jutó jövedelem
támogatás
a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
összege
100 %-ig
egyedül élő esetén
7.000,- forint
családos esetén
5.000,- forint
101 - 200 %-a
egyedül élő esetén
5.000,- forint
családos esetén
3.000,- forint
A támogatás összege azonban nem haladhatja meg a havi bérleti díj összegét.
/5/

A 17.§ /1/ bekezdés b)-c) pontja szerinti támogatás összege:

ha /3/ bekezdés szerinti egy főre jutó jövedelem
a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
100 %-ig
egyedül élő esetén
családos esetén
101 - 200 %-a
egyedül élő esetén
családos esetén
A támogatás összege azonban nem haladhatja meg a havi számla összegét.
/6/

támogatás
összege
5.000,- forint
3.000,- forint
3.000,- forint
2.000,- forint

A 17.§ /1/ bekezdésben meghatározott támogatások lakásonként egy személyrészére
állapíthatók meg.
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/7/ Nem jogosult lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatásra:
a) aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását;
1b)
c) akinek a lakásbérleti, vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési
szerződése áll fenn;
2d)
e) akinek korábbiakban bérelt önkormányzati tulajdonú lakás vonatkozásában lejárt
esedékességű tartozása áll fenn, függetlenül attól, hogy életvitelszerűen hol tartózkodik.
/8/

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a
kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy évre de legfeljebb a lakáshoz kapcsolódó
jogviszony időtartamára kerül megállapításra.
III. RÉSZ
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK
18. §.
Egyes ellátások igénybevételére vonatkozó közös szabályok

Balassagyarmat Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben - gyermekek átmeneti
gondozása, hajléktalan személyek nappali ellátása esetén szerződött intézményben - nyújtott
személyes gondoskodás fajtái:
/1/

Szociális alapellátási formák:
- szociális étkeztetés,
- az Sztv. 62. § (1) bekezdés e) pontja alapján biztosított étkeztetés (A Magyar
Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete útján, ellátási szerződés alapján)
- családsegítés.

/2/

Gyermekjóléti alapellátás:
- gyermekjóléti szolgálat
- gyermekek napközbeni ellátása keretében:
bölcsőde
óvoda
iskolai napközi foglalkozás
- gyermekek átmeneti gondozása.

/3/

Nappali ellátás:
- Időskorúak nappali ellátása keretében Idősek Klubja
- pszichiátriai betegek nappali ellátása (felmerülő igény esetén, ellátási szerződés alapján)
- szenvedélybetegek nappali ellátása (felmerülő igény esetén, ellátási szerződés alapján)
- hajléktalan személyek nappali ellátása (Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete
útján, ellátási szerződés alapján)

/4/

Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás:
- Szent Erzsébet Idősek Otthona
- Fogyatékos személyek otthona,
- idősek átmeneti elhelyezése.

/5/

A Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ:
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

1

Hatályon kívül helyezte a 29/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.
szeptember 29. napjától.
2
Hatályon kívül helyezte a 29/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.
szeptember 29. napjától.
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- támogató szolgálat
- pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
- szenvedélybetegek közösségi ellátása.
19. §.
/1/ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételére irányuló kérelmeket:
a./

szociális étkezés, idősek klubja esetén a Szent Erzsébet Idősek Otthonában

b./

szociális étkezés, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás esetén a Balassagyarmat,
Ipolyszög és Patvarc Családsegítő és Gyermekjóléti Étkeztetés Társulás Vezetőjének,
az Sztv. 62. § (1) bekezdés e) pontja alapján biztosított étkeztetés esetén a Magyar
Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete vezetőjének
tartós bentlakásos intézményekben történő elhelyezés iránti igényt a Szent Erzsébet
Idősek Otthona vezetőjének
hajléktalan személyek nappali ellátása esetén a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei
Szervezete vezetőjének
pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátása esetén ellátási szerződésben
szereplő szervezet vezetőjének
a Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központnál

c./
d./
e./
f./
g/

kell benyújtani az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.
/2/ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéről, intézményi jogviszony
megszüntetéséről, áthelyezésről az intézmény vezetője dönt.
/3/ Az intézményvezető írásban értesíti döntéséről az ellátást igénylőt, vagy törvényes képviselőjét,
továbbá a Hivatalt. Döntése, illetve intézkedése ellen az értesítés kézhezvételétől számított 8
napon belül Balassagyarmat Város Képviselő-testületéhez lehet fordulni.
/4 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor az
intézményvezetőnek a kérelmezőt tájékoztatni kell.
/5/ Az egyes ellátások iránti kérelemhez csatolni kell az előírt jövedelemnyilatkozatokat, háziorvosi
igazolást, bentlakásos intézményi elhelyezésnél a zárójelentések másolatát.
/6/ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, a kérelmet az
ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője terjesztheti elő.
/7/ A Képviselő-testület évente egy alkalommal a szakmai ellenőrzést követően értékeli a személyes
gondoskodást nyújtó intézményekben végzett munkát.
20. §.
/1/ Alapellátás-nappali gondozás esetén az ellátás kezdő időpontja a jogosultság megállapítását
követő nap, az életveszély esetét kivéve.
/2/ Átmeneti és tartós bentlakásos intézményi ellátás igénybevétele esetén az ellátás kezdő időpontja
a beköltözés napja.
/3/ Az intézményvezető az adatnyilvántartást, adatkezelést az Sztv. 18-24. §-ában foglaltak szerint
végzi.
21. §.
A jogosultak érdekvédelme az intézmény házirendjében foglaltak alapján történik azzal, ha az
intézményvezető a panasz kivizsgálása ügyében határidőben nem intézkedik, illetve a panaszos az
intézkedéssel nem ért egyet, úgy jogorvoslatért Balassagyarmat Város Képviselő-testületéhez
fordulhat.
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22. §.
Gyermekjóléti szolgálat
(1) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el:
(2) A szolgálat feladatai különösen:
- a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése
érdekében a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való
tájékoztatás, az ezekhez való hozzájutás segítése,
- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében jelzőrendszer működtetése
- a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében személyes kapcsolat keretén
belül családgondozás végzése,
- a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében a továbbiakban a családdal
való együttműködés elősegítése,
- a nevelési – oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak segítése,
- az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának folyamatos figyelemmel
kísérése, új ellátások bevezetésének kezdeményezése,
- felkérésre környezettanulmány készítése, illetve az örökbe fogadni szándékozók
körülményeinek vizsgálata.
(3) A gyermekjóléti szolgálat igénybevétele térítésmentes.
23. §.
Gyermekek napközbeni ellátása
(1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek
életkorának megfelelően nappali felügyeletét, gondozását, nevelését (foglalkoztatását) és
étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik
munkavégzésük, egészségi állapotuk, vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását elsősorban az olyan gyermek számára kell biztosítani :
- akinek testi, szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükség
- akit egyedülálló, vagy idős személy nevel
- akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire
nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási
díjban részesül
- akiről a szülője, gondozója szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni.
24. §.
Bölcsőde
(1) A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását,
szakszerű gondozását és nevelését biztosítja.
(2) A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyelettel segíti a
családokat. Az időszakos gyermekfelügyeletre vonatkozó rendelkezéseket külön önkormányzati
rendelet szabályozza.
25. §
Gyermekek átmeneti gondozása
A polgármester átruházott hatáskörben, Reménysugár otthonban fennálló férőhely esetén, a
Reménysugár otthon fenntartójával kötött megállapodás alapján dönt az egészségileg károsodott
gyermekek átmeneti gondozásának biztosításáról.
26. §.
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Idősek Klubja
/1/

Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben
képes időskorú személyek nappali gondozására, ellátására szolgál.

/2/

Felvehető az Idősek Klubjába az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára
tekintettel ellátásra szorul.

/3/

Az Idősek Klubja lehetőséget biztosít:
- napközbeni tartózkodásra,
- étkezésre,
- mosásra, fürdésre,
- társas kapcsolatokra, szórakoztató programokra,
- heti egy alkalommal orvosi ellátásra.

/4/

A gondozás megszűnik:
- ha az ellátásról a gondozott lemond,
- a gondozott halálával,
- ha a gondozást arra köteles vagy más személy biztosítja,
- ha a gondozott már nem szorul gondozásra,
- ha a gondozott az Idősek Klubja szolgáltatásait a házirendben meghatározott
időtartamig nem veszi igénybe,
- a házirendben foglaltakat nem tartja be,
- személyi térítési díj fizetési kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget.
27. §
Étkeztetés

/1/
/2/

/3/

/4/

/5/

/6/

Étkeztetés igénybevételére jogosultak azok a szociálisan rászorult személyek, akik önmaguk,
illetve eltartottjaik részére a napi legalább egyszeri meleg étkezést tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani.
Az (1) bekezdés tekintetében szociális rászorultság tekintetében rászorultnak minősül az a
személy aki:
- 62. életévét betöltötte
- egészségügyi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége
miatt önmaga vagy eltartottja(i) részére nem képes a napi legalább egyszeri meleg étkezést
tartósan vagy átmeneti jelleggel biztosítani. Az egészségi állapotról, fogyatékosságról,
pszichiátriai betegség illetve szenvedélybetegség fennállásáról háziorvosi illetve szakorvosi
igazolás szükséges.
Az étkeztetésért – a népkonyha szolgáltatás kivételével - térítési díjat kell fizetni, melynek
mértékét a mindenkor hatályos önkormányzati rendelet tartalmazza, azzal, hogy a személyi
térítési díj meghatározásakor magasabb szintű jogszabályban rögzített feltételeket is alkalmazni
kell.
Az étkeztetés igénybevételének lehetőségei:
a.) a jogosult gondoskodik az étel elszállításáról,
b.) az intézmény gondoskodik az étel házhozszállításáról.
Megszűnik az étkeztetéshez való jogosultság:
a.) ha arról a gondozott lemond,
b.) ha a jogosultról az arra köteles vagy más személy gondoskodik,
c.) az igénybevétel feltételei már nem állnak fenn,
d.) a jogosult halálával,
e.) ha a jogosult személyi térítési díj fizetési kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget.
Az étkeztetés, mint szociális alapellátási forma, a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc
Családsegítő és Gyermekjóléti Étkeztetés Társulás keretében kerül biztosításra annak, aki arra
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kora, egészségügyi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége
okán jogosult. Az étkeztetés – népkonyha -, mint szociális alapellátási forma, a Magyar
Vöröskereszt Nógrád Megyei Területi Szervezetével kötött ellátási szerződés alapján kerül
biztosításra azok számára, akik arra, hajléktalanságuk okán jogosultak.
28. §.
Házi segítségnyújtás
/1/

Házi segítségnyújtásban kell részesíteni azt a személyt, aki otthonában önmaga ellátására nem
képes, valamint hozzátartója sem tudja részére biztosítani azt.

/2/

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
- alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
- az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közreműködést,
- segítségnyújtást a veszélyhelyzetek kialakulásának a megelőzésében.

/3/

Házi segítségnyújtásban az a szociálisan rászoruló személy részesíthető, akinek gondozási
szükségletét az önkormányzat jegyzője által működtetett szakértői bizottság megállapította.

/4/

A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek
megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a
napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos
intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.

/5/

A házi segítségnyújtás, mint szociális alapellátási forma, a Balassagyarmat Kistérség Többcélú
Társulása feladatellátása keretén belül kerül ellátásra.
29. §.
Családsegítés

/1/

A családsegítés az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, személyek
szociális és mentálhigiénés ellátását végzi.

/2/

A családsegítés feladatait a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Családsegítő és
Gyermekjóléti Étkeztetés Társulás látja el, amelynek működése nem hatósági jellegű,
szolgáltatásai térítésmentesek. Az intézmény nyitott, igénybevétele feltételhez nem kötött.

/3/

A Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Családsegítő és Gyermekjóléti Étkeztetés Társulás a
hozzáforduló vagy vele bármilyen kapcsolatban álló személyekkel, családokkal az önkéntesség
alapján alakíthat ki együttműködést.

/4/

A Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Családsegítő és Gyermekjóléti Étkeztetés Társulás
kizárólag az érintet személy, illetve törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult intézkedni,
információt szolgáltatni, kivéve a különös veszélyeztetés, illetve a nem magánindítványos
bűncselekmény esetét. Különös veszélyeztetés az a magatartás, amelynek következtében a
magatartás tanúsítójának vagy más személynek életét vagy testi épségét közvetlenül és
súlyosan fenyegető helyzet áll elő.

/5/

A Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Családsegítő és Gyermekjóléti Étkeztetés Társulás
a./
a megelőzés érdekében az Sztv. 64 §. /2/ bekezdésében foglalt tevékenységet fejti ki,
b./
az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzésére, valamint a
jelentkező problémák megszüntetése érdekében az Sztv. 64.§. /3/ bekezdésében
megfogalmazottak szerint jár el,
c./
egyéb feladatait az Sztv. 64.§. /4/ bekezdésében foglaltak határozzák meg,.

30.§
Közösségi ellátás
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Balassagyarmat Város Önkormányzata a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásának keresztül
biztosítja a szenvedélybetegek közösségi ellátását.
31. §
Támogató szolgálat
Balassagyarmat Város Önkormányzata a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásának keresztül
biztosítja a támogató szolgálat működtetését.
32. §.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Balassagyarmat Város Önkormányzata a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásának keresztül
biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetését.
33. §.
Ápolást-gondozást nyújtó intézmény
/1/

Balassagyarmat Város Önkormányzata által fenntartott ápolást-gondozást biztosító szociális
intézmény a Szent Erzsébet Idősek Otthona.

/2/

Az intézménybe való felvételről az intézmény igazgatója, a soronkívüliség elbírálásáról az
önkormányzat által létrehozott bizottság dönt.

/3/

Az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezéséről kell gondoskodni, ha annak helyzete ezt
indokolja. Az erre vonatkozó igényt a kérelemben fel kell tüntetni. A soron kívüli ellátás
biztosítását különösen az alapozza meg, ha az indok a 9/1999./XI.24./ SzCsM. számú rendelet
15. §-ában foglaltaknak megfelel.

/4/

Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem esetén az intézményvezető az igény
kielégítésének sorrendjéről az intézmény orvosának és a fenntartó képviselőjének bevonásával
dönt.

/5/

A nyilvántartott igények teljesítésének indokoltságát az intézményvezető évente felülvizsgálja.
34. §.

/1/

Az intézményvezető a nem balassagyarmati lakóhelyű kérelmező esetében az illetékes
települési önkormányzat jegyzőjét értesíti, hogy a férőhelyét elfoglalta, vagy az elfoglalásáról
szóló értesítés kézhezvételét követő 15 nap elteltével az intézményben nem jelentkezik.

/2/

A rendszeres jövedelem alapján fizetendő személyi térítési díj összegéről az intézményvezető
legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet.

/3/

Ha az ellátásban részesülő rendszeres jövedelméből nem tudja megfizetni személyi térítési
díját, akkor a képviselő-testület az Sztv. 117.§./3/ bekezdésében foglaltak figyelembevételével
állapítja meg a térítési díjat.
A tartásra köteles és képes személy által fizetendő személyi térítési díj összege – kérelem
alapján – különös méltányosságból csökkenthető, illetve elengedhető, ha azt jövedelmi és
vagyoni viszonyai indokolttá teszik.

/4/

Bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményvezetőnek tájékoztatási kötelezettsége áll
fenn az Sztv. 95-96.§-aiban foglaltak szerint.

/5/

Az intézményvezető a jogosultak érdekvédelmének ellátására az Sztv. 97-99/A.§-aiban
foglaltak szerint köteles eljárni. Az érdekképviseleti fórumban az önkormányzatot az általa
delegált személy képviseli.
Az intézményi jogviszony megszűnése, megszüntetésének eseteire, valamint módjaira az Sztv.
100-104.§-aiban foglaltak az irányadók.

/6/
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/7/

Határozott időre szóló elhelyezés megszüntetése, meghosszabbítása, valamint más
intézménybe történő áthelyezés módjára, eseteire, az eljárási rendre az Sztv. 108-109.§-ában
foglaltak az irányadók.

/8/

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények – a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti
szállása kivételével – ideiglenes jelleggel legfeljebb hat hónap időtartamra teljes körű ellátást
biztosítanak.
Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa
szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.
35. §.
Térítési díjak

/1/

A személyes gondoskodásért a Képviselő-testület által külön rendeletben meghatározott
összegű térítési díjat kell fizetni.

/2/

a./ A személyi térítési díj összegét az intézményvezető állapítja meg.
b./ A szakosított ellátás biztosítása esetében, amennyiben a gondozott jövedelméből nem
tudja megfizetni a személyi térítési díjat, a polgármester az ellátásban részesülő készpénzvagy ingatlanvagyona terhére, a tartásra köteles és képes személy havi jövedelmének
figyelembevételével állapítja meg.
A megállapított személyi térítési díj nem fizetése, vagy hátralék keletkezése esetén a képviselőtestület dönt a részletfizetési kedvezmény megadásáról vagy a hátralék elengedéséről.

/3/
/4/

A személyes gondoskodás keretében biztosított étkezésért a személyi térítési díjat a
szolgáltatást igénybe vevőnek előre kell megfizetni.
36. §.

/1/

Az együttműködés kapcsán az érintett szervek tevékenységük összehangolásával biztosítják a
ténylegesen rászorulók minél teljesebb körének felmérését, a párhuzamosságok kiküszöbölését,
a felhasználás hatékonyságának elősegítését és figyelemmel kísérését.
37. §.
Helyi szociálpolitikai kerekasztal

(1) Az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt működtet, melynek feladata a Balassagyarmat
Város Önkormányzatának Képviselő – testülete által elfogadott szolgáltatástervezési
koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos
figyelemmel kísérése.
(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal legalább évente egy alkalommal ülésezik. Az ülést
Balassagyarmat Város Polgármestere hívja össze.
(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai az önkormányzat területén működő szociális,
gyermekjóléti intézmények vezetői, valamint a:
- Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Családsegítő és Gyermekjóléti Étkeztetés Társulás
- Házi Gondozó Szolgálat,
- Vöröskereszt,
- Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége,
- Városgondnokság,
- gyermekintézmények,
- érdekvédelmi szervezetek,
- karitatív és egyéb civil szervezetek,
- egészségügyi szolgálat,
- pártfogói hálózat,
- egyházak képviselőit.
38. §.
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VEGYES RENDELKEZÉSEK
/1/

E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba és hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 44/2013.(XII.02.)
önkormányzati rendelet.

/2/

Rendelkezéseit a hatályba lépéskor már folyamatban lévő, de még el nem bírált ügyekben is
alkalmazni kell.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

Kihirdetve:
Balassagyarmat, 2015. március hó 01. napján

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

