
 

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2008. (I.31.) számú rendelete 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
(Egységes szerkezetben) 

 

Módosította:  8/2008.(VI.25.) számú rendelet  

                       6/2009.(V.27.) számú rendelet 

                       3/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 

                      11/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet 

 

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Társult Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban: 

Szt.) 1.§ (2) bekezdésében, a 10.§ (1)-ben, a 25.§ (3) b.) pontjában, a 32.§ (1) b.)pontjában, a  

32.§ (3)-ben, a 37/B.§ (2)-ben, a 37/D. § (2) és (5)-eiben, a 38.§ (9)-ben, a 43/B.§ (1) és (3)-

eiben, 45.§-ában, 46.§(1)-ben, a 47.§ (2)-ben, a 48.§ (4)-ben  az 50.§ (3)-ben, az 58/B.§(2)-

ben, a 62.§(2)-ben,  és a 92.§(1)-ben kapott felhatalmazás (továbbiakban: Szt.) alapján az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§. 

 

A rendelet hatálya – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – kiterjed: 

 

(1)
1
 Bugac és Bugacpusztaháza községek közigazgatási területén élő: 

- magyar állampolgárokra, 

- bevándoroltakra és letelepedettekre, 

- hontalanokra, 

- a magyar hatóság által elismert személyekre. 

 

(2) Az Szt. 7.§. (1) bekezdésében meghatározott  ellátások tekintetében az (1)bekezdésben  

foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát  megerősítő országoknak a 

Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. 

 

(3) A rendelet hatálya kiterjed: 

a.)  A szabad mozgás és tartózkodási jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének 

időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot 

meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok 

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett 

lakóhellyel rendelkezik, valamint : 
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b.) a 32/B.§ (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális 

biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra 

és családtagjaira történő alkalmazásiról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben 

meghatározott jogosulti körbe tartozó személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének 

időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz 

való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja és a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

 

(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az önkormányzat tulajdonában 

álló és az általa fenntartott szociális intézményre és az általa nyújtott ellátásokra. 

 

Eljárási rendelkezések 

 

2.§. 

 

(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása 

iránti kérelmeket a polgármesteri hivatalban lehet szóban, vagy írásban előterjeszteni. 

 

(2) A személyes gondoskodás körében ellátott alapszolgáltatások (falugondnoki és 

tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás, nappali ellátás) igénybevétele iránti kérelmeket a Szociális Szolgáltató 

Központ Vezetőjéhez kell benyújtani. 

 

 (3) Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet során az azonnali intézkedést igénylő 

ügyben a kérelmet távbeszélő útján is elő lehet terjeszteni. Az így előterjesztett kérelemről 

hivatalos feljegyzést kell készíteni, mely tartalmazza az ügyfél nevét, lakcímét a kérelem 

tartalmát és az előterjesztés időpontját. 

 

(4) E rendelet hatálya alá tartozó ellátásoknál nincs lehetőség az elektronikus hatósági 

ügyintézésre. 

 

3.§. 

 

A jogosultsági feltételek közül: 

 

(1)
2
 A kérelmező a kérelmében saját, valamint családja adatairól, vagyoni és jövedelmi 

viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a 

kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. A kérelemnek tartalmaznia kell az Szt. 18.§ a-

k.) pontjában szereplő adatokat. 

 

(2) A jogosultság megállapításakor: 

a.) havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből( a 

továbbiakban együtt: vállalkozás)származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző egy hónap jövedelmét, 

 

b.) A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén 

a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett 

jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b.) pont szerinti számításnál  
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azon hónapoknál, amelyek az adóbevallással már lezárt időszakra esnek  a jövedelmet a 

bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. 

 

c.) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, 

akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell 

kiszámítani. 

 

d.) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a kérelem benyújtását megelőzően 

megszűnt havi rendszeres jövedelmet, a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy 

a vállalkozási tevékenység megszűnt, a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú 

munkából (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatás) származó havi jövedelemnek az 

öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét. 

 

(3) Ha az önkormányzat vagy annak jegyzője hivatalos tudomása vagy környezettanulmány 

lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel az (1) bekezdés szerinti 

jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, 

illetve a saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló 

dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a 

jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek 

figyelembevételével vélelmezhető. 

 

(4) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához, ha a kérelmező életvitele alapján 

vélelmezhető, hogy a jövedelemigazolásban feltüntetett összegen felül egyéb jövedelemmel is 

rendelkezik, a kérelmező külön határozattal kötelezhető arra, hogy családja vagyoni 

viszonyairól a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti forma-

nyomtatványon nyilatkozzék. 

 

(5) A jogosultsági feltételek megállapításához e §-ban szabályozottakon túl szükséges egyes 

speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül 

felsorolásra. 

 

4.§. 

(1) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5.-éig, nem 

rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedését követően azonnal a 

házipénztárból, kérelem esetén átutalással történik. 

 

(2) Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó időszakban az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összege változik, akkor időarányosan annak az időszaknak az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegével kell számolni, amelynek a nettó jövedelmét a 

kérelmező igazolja. 

5.§. 

 

Lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély egészben, vagy részben 

természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást 

megállapító határozatban kell rendelkezni. 
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Feladat és hatáskör gyakorlása 

 

6.§. 

 

Az Szt-ben megállapított feladat - és hatáskörök gyakorlását a Képviselő-testület az alábbiak 

szerint ruházza át: 

     a.) Szociális Bizottságra: 

          - ápolási díj (43/B.§ (1) 

     b.) Polgármesterre: 

          - lakásfenntartási támogatás, 

          - átmeneti segély ( kivétel: 16.§), 

          - temetési segély. 

 

7.§.
3
 

 

A szociális alapszolgáltatások (az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a nappali 

ellátás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) iránti kérelmekről  Szociális Szolgáltató 

Központ Vezetője (a továbbiakban: Vezető) dönt. 

 

8.§. 

 

(1) A Polgármester, a Szociális bizottság által hozott határozatok, illetve a Vezető döntése 

ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni. 

 

(2) A fellebbezést a polgármester az iratok csatolásával a Képviselő-testület következő ülése 

elé terjeszti. 

 

II.FEJEZET 

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 

 

9. §.
4
 

Aktív korúak ellátása 

Rendszeres szociális segély 

 

(1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra jogosultság kezdő napján 

az 55. életévét betöltötte, vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel. Feltéve, hogy a 

családban élő 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)bekezdése) nem tudják biztosítani, a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként 

köteles együttműködni a Bugac és Bugacpusztaháza Szociális Szolgáltató Központtal  

(továbbiakban: családsegítő), melynek keretében 

a.) nyilvántartásba veteti magát, 

b.) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik, 

c.)teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat.   

 

(2) A rendszeres szociális segélyezett (továbbiakban: nem foglalkoztatott segélyezett)  a 

szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó programban vesz részt, amelyet a 

családsegítő a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi Kirendeltségével  
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(a továbbiakban: kirendeltség) és  Bugac Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalával kötött megállapodások alapján szervez. 

 

(3) A nem foglalkoztatott segélyezett a jogerős, ellátást részére megállapító határozatban 

foglaltak szerint jelentkezik a családsegítő vagy a kirendeltség székhelyén, ahol kiválasztják 

számára a megfelelő együttműködési programot. 

 

(4) A nem foglalkoztatott segélyezett a programot megismeri és az abban való együttműködést 

írásos nyilatkozatban vállalja. 

 

(5) Az együttműködési program típusai: 

     a.) munkavégzésre, átképzésre irányuló program, 

     b.) életvitel, életmód megváltoztatására irányuló program, 

     c.) egészségi állapot megőrzésére irányuló program, 

     d.) munkaképességet megőrző program.  

     e.) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő 

          részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés meg- 

          szerzésére irányuló program. 

 

(6) A nem foglalkoztatott segélyezett a beilleszkedési programban aktívan részt vesz. A 

programban való részvétel megtagadása, illetve nem együttműködő magatartás esetén a 

bonyolító a szociális segély összegének csökkentésére, vagy folyósításának megszüntetésére 

tesz javaslatot a hatáskör gyakorlójának. 

 

Nem együttműködő a nem foglalkoztatott segélyezett, ha a beilleszkedési( együttműködési) 

programban megjelölt időpontokban a szervezőnél a javasolt foglalkozásokon, tanácsadáson, 

oktatási, képzési programokon nem jelenik meg és hiányzását hitelt érdemlően igazolni nem 

tudja. 

 

(7) A távolmaradást az akadályoztatás( betegség, külföldön tartózkodás stb.) megszűnésétől 

számított 8 napon belül kell igazolni. Az elfogadható dokumentumok: orvosi (szakorvosi, 

kórházi) igazolása, útlevélben szereplő bejegyzés, a külföldi tartózkodást igénylő okra utaló 

igazolás. 

 

(8) A (3) bekezdésben rögzített együttműködési kötelezettség megszegése esetén a rendszeres 

szociális segély összegének 75 %-a folyósítható a mulasztás napjától számított hat hónapig. A 

mulasztás napját a családsegítő, illetve a kirendeltség értesítése alapján kell megállapítani. 

 

(9) Az együttműködési kötelezettség súlyos, vagy két éven belül történő ismételt megszegése 

esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. 

 

(10) Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül – a Szt. 37/F.§ (1) 

bekezdésében megfogalmazottakon túl – ha: 

 

a.) a nem foglalkoztatott segélyezett ismételt felszólítás ellenére a rendeletben meghatározott 

együttműködési programok egyikében sem vesz részt. 

b.) a (7) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti, 
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c.) a felajánlott és megfelelő munkalehetőség (a lehetőség biztosítását a segélyezett  az 

önkormányzattal megkötött megállapodásban kérte)  el nem fogadása. 

 

Helyi lakásfenntartási támogatás 

 

10.§.
5
 

 

(1)  A helyi lakásfenntartási támogatást Bugac és Bugacpusztaháza Községek 

Önkormányzatai önálló ellátásként nyújtják. 

 

(2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs az Szt.-ben 

meghatározott vagyona.  

 

(3) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyságra az Szt. 38. §. (4) 

bekezdésében meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 

 

(4) A lakásfenntartás elismert havi költségére vonatkozóan az Szt. 38. §. (3) bekezdésében 

foglaltakat kell alkalmazni. 

 

(5) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem – a rendelet melléklete szerinti 

formanyomtatványon - folyamatosan nyújtható be. A támogatást egy évre kell megállapítani. 

 

(6) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 2.500.-Ft. 

 

Ápolási díj 

11.§.
6 
 

 

Átmeneti segély 

 

12.§.
7
 

Átmeneti segélyben kell részesíteni kérelemre azt a személyt, akinek családjában az egy főre 

jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 

egyedülálló esetében annak 220 %-át, ha létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli 

élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. 

13.§ 

 

Átmeneti segélyben részesíthetők kérelemre azok, akik önmaguk illetve családjuk 

létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező 

többletkiadások,- különösen hozzátartozó súlyos betegsége, elemi kár,- miatt anyagi 

segítségre szorulnak és családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150 százalékát. 
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14.§ 

 

A Képviselő-testület rendkívüli méltánylást érdemlő esetekben (baleset, súlyos fertőző 

betegség, életmentő műtét, tűzkár, lakás céljára szolgáló ingatlanban bekövetkező belvízkár 

stb.) a kérelmezőt legfeljebb évi egy alkalommal, jövedelemre tekintet nélkül, maximum 

50.000,-Ft összegig átmeneti segélyben lehet részesíteni. 

 

15.§ 

 

(1)
8
 A pénzben nyújtott egyszeri segély összege a rászorultsághoz igazodóan a 13-14.-okban 

meghatározott esetekben 3.000 Ft-tól 10.000 Ft-ig állapítható meg. 

 

(2) Amennyiben egy határozatban több alkalommal történő segélyezésre kerül sor, úgy fel 

kell sorolni a későbbi kifizetések időpontjait és a megállapított segély összegét. 

 

(3) Ha a jogosult a tárgyévben több alkalommal részesül átmeneti segélyben, részére első 

ízben készpénzben kell folyósítani. 

 

(4) Amennyiben a kérelemből vagy az eljárás során kiderül, hogy az átmeneti segélyre 

közüzemi díjak kifizetése céljából van szükség, döntés születhet a fizetési kötelezettség 

közvetlen átutalásáról is. 

 

16.§ 

 

(1) Az átmeneti segély iránti kérelmet a segélyre jogosult, illetve az terjesztheti elő, aki annak 

helyzetéről tudomást szerez. Utóbbi esetben a döntésre jogosult az eljárást hivatalból is 

lefolytathatja. 

 

(2) A Hivatal a segélyt igénylő szociális helyzetéről a kérelem benyújtása, eljárás 

kezdeményezése után tájékozódik, melynek keretében: 

a.) ellenőrzi a becsatolt okmányokat és azok tartalmát, 

b.) környezettanulmányt készíthet az igénylőről. 

 

(3) Nem kell környezettanulmányt készíteni a kérelmezőről, ha életkörülményeit a 

polgármesteri hivatal más, azonos intervallumú ügyben vizsgálta és azóta azokban lényeges 

változás nem következett be. Ekkor a korábbi ügyszámra hivatkozással, annak az előkészítő 

iratokban való feljegyzésével pótolható a környezettanulmány. 

 

(4) Sürgős szükség esetén – ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják- 

a segély bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján kifizethető. 

 

(5) A (4) bekezdésben foglalt kifizetés esetén a polgármesteri hivatal 15 napon belül helyszíni 

ellenőrzéssel győződik meg a nyilatkozat valódiságáról. Amennyiben a nyilatkozat tartalma 

valótlan, úgy a visszafizetésre intézkedést kell foganatosítani. 

 

Temetési segély 

 

17.§.
9
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(1) Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Társult Képviselő-

testülete temetési segélyi nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről 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) Temetési segély állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem 

eléri vagy meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, 

egyedülálló esetén 225 %-át. 

(3) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét 150.000.-Ft-ban 

határozza meg. 

(4) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésekor, vagy az attól számított 30 

napon belül kell előterjeszteni, csatolva a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. Helyben 

történő anyakönyvezéskor a folyószámot az anyakönyvvezető igazolja. 

(5) Csatolni kell a kérelemhez a temetéssel kapcsolatos költségek eredeti számláit is, melyre 

fel kell vezetni a kifizetés tényét.  

III.FEJEZET 

 

Természetben nyújtott szociális ellátások 

 

Köztemetés 

 

18.§ 

 

A köztemetés az elhunyt vallása szerinti szertartással, a legegyszerűbb módon szervezhető 

meg. 

 

Közgyógyellátás 

 

19.§ 

 

(1) A települési önkormányzat a szociálisan rászorult személyeknek méltányossági 

közgyógyellátást biztosít. 

 

(2) A méltányossági közgyógyellátás igénybevételének feltételei: 

a.) az igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 százalékát nem haladja meg 

és 

b.)
10

 az igénylő havi rendszeres gyógyító ellátási költsége az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének  20 százalékát eléri. 

 

(3) A méltányossági közgyógyellátási jogosultságról a jegyző dönt. 
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20.§ 

 

(1) A méltányossági közgyógyellátási kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani. 

 

(2) A kérelemhez csatolni kell a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 35.§.(1)-(3) 

bekezdéseiben meghatározott mellékleteket. 

 

IV. FEJEZET 

 

Szociális szolgáltatások 

Alapszolgáltatások 

 

21.§ 

 

(1) Az alapszolgáltatások megszervezésével az önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan 

rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, 

valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik 

megoldásában. 

 

(2) A biztosított szociális alapszolgáltatások: 

      - falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, 

      - étkeztetés, 

      - házi segítségnyújtás, 

      - családsegítés, 

      - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

      - nappali ellátás. 

   

(3) A szolgáltatásokat a Szociális Szolgáltató Központ (Társulás által fenntartott intézmény) 

útján biztosítja. 

 

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat 

 

22.§.
11

 

 

Étkeztetés 

  

23.§. 

 (1)
12

 Az étkezetés biztosítása a Szociális Szolgáltató Központon (a továbbiakban: Központ) 

történik. 

(2) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri 

meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan 

vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, 

fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk 

miatt.  

 

(3) Az étkezés iránti kérelmeket a Központban kell benyújtani, melyeket átruházott 

hatáskörben a Vezető bírálja el. 
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(4) A kérelemhez a 3.§-ban foglaltakon túl csatolni kell az igénylő rászorultságról szóló 

nyilatkozatát. Egészségügyi okra hivatkozás esetén csatolni kell az állapotot igazoló 

háziorvosi, vagy Országos Orvosszakértői Intézet orvosi bizottságának véleményét, vagy 

fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes szakrendelő intézet 

szakorvosa által kiadott zárójelentés másolatát. 

 

(5)
13

 

(6)
14

 Az étkeztetés intézményi térítési díja egy ellátási napra (ÁFA nélkül):   350.- Ft. 

Kiszállítás esetén ez a díj megemelésre kerül 100.-Ft-tal.  

Az intézményi térítési díj 50 %-át fizeti az az ellátásban részesülő, akinek a jövedelme az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át nem éri el. 

Házi segítségnyújtás 

 

24.§ 

 

(1) A házi segítségnyújtás a Központ által foglalkoztatott hivatásos gondozónők útján 

történik, az Szt. 63.§ (9) bekezdésében meghatározott kötelező feladataként a gondozási 

szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek részére.  

 

(2) A házi segítségnyújtás iránti kérelmeket a Központban kell benyújtani, melyhez csatolni 

kell a 3. §-ban  foglaltakon túl az egészségi állapotról szóló igazolást. 

 

(3) A benyújtott kérelmeket átruházott hatáskörben a Vezető bírálja el. 

 

(4) Amennyiben a házi segítségnyújtás keretében étkezés is biztosításra kerül, akkor a 

személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 

30 %-át. 

 

(5) Amennyiben a gondozás ebéd kihordását is magában foglalja, arra 15 perc számítható fel, 

melyre 15 Ft térítési díj felszámolását vonja maga után. 

 

(6) Az elszámolás alapjául az étkezők nyilvántartása szolgál, mely tartalmazza az igénybevett 

étkezési napokat és adagszámokat. 

 

(7) A nyilvántartás alapján havonként kell összesítést készíteni és arról értesíteni kell a 

gondozottat, aki fizetési kötelezettségének a tárgyhót követő hónap 10. napjáig köteles eleget 

tenni. 

 

(8) Amennyiben fizetési kötelezettségének a gondozott nem tesz eleget, úgy a fizetés 

esedékességi hónapjának utolsó napjával a kihordást meg kell szüntetni és intézkedni kell a  

hátralék beszedésére. 

 

(9) Az étkezésért fizetendő térítési díj számításának alapját a 23.§ (6) bekezdése képezi. 
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25.§.
15

 

(1) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja (ÁFA nélkül):  350.-Ft/óra. 

(2) Az intézményi térítési díj 50 %-át fizeti az az ellátásban részesülő, akinek a jövedelme az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át nem éri el. 

 

Családsegítés 

 

26.§ 

 

A Társult Képviselő-testület az Szt. 64.§.-ában meghatározott családsegítés alapszolgáltatást a 

Központon keresztül biztosítja.  

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

27.§ 

 

A Társult Képviselő-testület az Szt. 65.§-ában meghatározott jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás alapszolgáltatást a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 

Társulás keretében biztosítja. 

 

Nappali ellátás 

 

28.§ 

 

A Társult Képviselő-testület az Szt. 65/F. §-ában meghatározott nappali ellátást a Központon 

keresztül biztosítja. A szakmai program részletesen tartalmazza az ellátotti csoportok 

meghatározását és a kapcsolódó feladatokat. 

28/A. §.
16

 

(1) A nappali ellátás intézményi térítési díja egy ellátási napra (ÁFA nélkül):   200.- Ft. 

(2) Az intézményi térítési díj 50 %-át fizeti az az ellátásban részesülő, akinek a jövedelme az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át nem éri el. 

28/B. §.
17

 

A Központ Vezető méltányosságot gyakorolhat a jövedelem 10 %-áig, környezettanulmány 

végzése alapján az alábbi esetekben: 

    a) egyedülálló és önálló háztartást vezet, 

    b) a rendszeres havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

        összegét, 

    c) betegsége miatt havi kiadása meghaladja a rendszeres havi jövedelme 10 %-át.  
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V. FEJEZET 

 

Szociálpolitikai Kerekasztal 

 

29.§ 

 

(1) A Társult Képviselő-testület helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre Bugac és 

Bugacpusztaháza községek szociális szolgáltatástervezési koncepciójában meghatározott 

feladatok megvalósulásának és végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. 

 

(2) A kerekasztal tagjai: 

     a.) Bugac Nagyközség Polgármestere 

     b.) Bugacpusztaháza Község Polgármestere 

     c.) Szociális Szolgáltató Központ által delegált személy 

     d.) Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete által delegált személy 

     e.) Nyugdíjas Klub által delegált személy.  

 

(3) A kerekasztal működésével kapcsolatban külön szabályzatot készít. 

 

 

VI. FEJEZET 

 

Záró rendelkezések 

 

31. § 

 

(1) E rendelet 2008. február 1-jén lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 

természetbeni ellátásokról szóló  7/2007.(VI.28) rendelet, továbbá a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról szóló 9/2005.(X.20.) rendelet, valamint az azt módosító 15/2005.(XII.15.) 

számú rendelet hatályát veszti. 

 

B u g a c, 2008. január  30. 

 

 

 

 (: Szabó László:)                                  (: Berczeli István:) 

                                   polgármester                                       polgármester 

 

 

(: Bagócsi Károly:) 

megbízott jegyző 
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