1
LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT
15/1993. (IX.16.) rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetbeni ellátásokról.
Lakitelek Önkormányzata az 1993. évi III. tv. 32. §. (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
I. fejezet
1. §.
A rendelet hatálya.
(1) A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek közigazgatási területén állandó bejelentett
lakcímmel rendelkező
a./ magyar állampolgárokra,
1
b./ bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre
2
c./ a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,
3
d./ magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre,
4
e./ a Rendelet 35. §-ában meghatározott ellátás tekintetében kiterjed az Európai
Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, és
tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen
Magyarországon tartózkodó és Lakitelek nagyközségben ellátást kérő
állampolgáraira,
5
f./ a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK
tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben
az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel
rendelkezik.
valamint Lakitelek közigazgatási területén tartózkodó hajléktalanokra, és azon
rászoruló személyekre, akiknek esetében az intézkedés életük, testi épségük
megóvásához nélkülözhetetlen.
(2) Az e rendeletben, valamint a többször módosított 1993. évi III. törvényben
meghatározott és a jövőben esetleg meghatározásra kerülő szociális feladat – és
hatáskörök gyakorlását gyakorlását Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a
Polgármesterre ruházza át.
(3) A polgármester tartós – az eljárási határidőt meghaladó – akadályoztatása esetén
nevében az általános helyettesítést ellátó alpolgármester jár el, a polgármester utólagos
tájékoztatásával.
2. §.
Eljárási rendelkezések
6

1

(1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Kiegészítette a 25/2004./V.27./ rendelet 1. §. Hatályos 2004. 05. 27-től.
Kiegészítette a 12/2002./V.22./ számú önkormányzati rendelet 1. §.a. Hatályos 2002. május 22-től.
3
Módosította a 12/2002./V.22./ számú önkormányzati rendelet 1. §.a. Hatályos 2002. május 22-től.
4
Kiegészítette a 25/2004./V.27./ rendelet 2. §. Hatályos 2004. 05. 27-től.
5
Kiegészítette a 25/2004./V.27./ rendelet 2. §. Hatályos 2004. 05. 27-től.
6
Módosította a 4/2000./III.14./ számú önkormányzati rendelet 1. §.-a. Hatályos 2000. március 14-től.
2

2
A kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, a 2. sz. melléklet megfelelő
nyomtatványán.
(2) A szociális rászorultságtól függő ellátások iránti kérelemhez csatolni kell az 1. sz.
mellékletben foglalt jövedelemnyilatkozatot, valamint, ha a törvény másként nem
rendelkezik, a 3. sz. mellékletben foglalt vagyonnyilatkozatot.
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(3) A jövedelemnyilatkozat tartalmazza a kérelmező személyi adatait, lakcímet, a
vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozóinak megnevezését, valamennyi
forrásból származó jövedelmüket.
a./ A havonta rendszeres mérhető jövedelmek esetén a kérelem benyújtását
megelőző három hónapban elért jövedelmet,
b./ az egyéb, nem rendszeres jövedelmeknél pedig a kérelem benyújtását megelőző
év jövedelmét kell igazolni.
c./ Szezonjellegű tevékenységből származó jövedelmek vizsgálata esetén az
előzőekben írtaktól a Polgármesteri Hivatal eltérhet. Ebben az esetben arra kell
törekedni, hogy a kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor fennálló jövedelmi
viszonyai ismertek legyenek.
8

(4) Ahol e rendelet jövedelmet említ, a családi pótlékot, az árvaellátást, a házastárs
pótlékot, a házastárs után járó jövedelempótlékot és a tartásdíj címén kapott összeget
annak a személynek a saját jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt
megállapították, illetve fizetik.
9

(5) A vagyonnyilatkozat tartalmazza a kérelmező és családja tulajdonában álló
ingatlan címét, becsült forgalmi értékét, jármű, gépi meghajtású termelő- és
unkaeszköz megnevezését, becsült forgalmi értékét, vagyoni értékű jog értékét.
3. §.
A szociális ellátásban részesülő, valamint az azt kérelmező a jogosultság feltételeit
érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni
a jegyzőt.
4. §.
(1) A pénzbeli és természetben nyújtott ellátás jogerős határozat alapján a kérelem
benyújtásától esedékes.
10

(2)
(3)
(4) A rendszeres szociális ellátást úgy kell folyósítani, hogy azt a jogosult minden
hónap 5. napjáig megkapja.
11

5.
7

12

§.

Kiegészítette a 4/2000./III.14./ számú önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2000. március 14-től
Kiegészítette a 10/1994./V.25./ számú önkormányzati rendelet 1.§.-a. Hatályos 1994. május 25-től.
9
Módosította a 24/2003. /VIII.27./ számú önkormányzati rendelet 1.§.-a. Hatályos 2003. augusztus 27-től.
10
Hatályon kívül helyezte a 12/2002./V.22./ számú önkormányzati rendelet 2. §.a. Hatályos 2002. május 22-től.
11
Hatályon kívül helyezte a 12/2002./V.22./ számú önkormányzati rendelet 2. §.a. Hatályos 2002. május 22-től.
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Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában nyújtott szociális ellátást meg
kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig
kötelezni kell a felvett ellátás visszatérítésére.
Ezen rendelkezést kell alkalmazni azon esetekben is, amely esetekre ezen Ök. rendelet
nem tér ki, azonban felsőbb szintű jogszabály rendelkezést tartalmaz.
Ha a Polgármester átruházott hatáskörében a szociális ellátás megtérítését rendeli el, a
megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét méltányosságból
a Szociális Bizottság javaslatának figyelembe vételével – a Polgármester elengedheti,
illetve csökkentheti.
6. §.
A visszatérített összeget a szociális célra biztosított keret részére kell jóváírni.
7. §.
E rendelet alkalmazásában:
13

(1) Szociális rászorultnak kell tekinteni különösen azt a személyt, akinek családjában
az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot, egyedül élő
esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét nem haladja meg, és
vagyona sem neki, sem családjának nincs.
(2) Szociálisan rászorultnak tekinthető – rendkívül méltánylást érdemlő esetben – az a
személy is, akinek jövedelme az öregségi nyugdíjminimumot jelentősen meghaladja,
azonban átmenetileg, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorul.
Nyilvántartás – adatvédelem 14
8. §.
9. §.
10. §.
11. §.
II. fejezet
Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások formái
12. §. 15
Lakitelek Önkormányzata szociális rászorultság esetén a jogosult részére
a.) lakásfenntartási támogatást,
b.) átmeneti segélyt biztosít.”
12

Kiegészítette a 17/1995./XI.30./ számú önkormányzati rendelet 2. §.-a. Hatályos 1995. november 30-tól
Módosította a 4/2000./III.14./ számú önkormányzati rendelet 4. §.-a. Hatályos 2000. március 14-től.
14
A 8-11. §-t hatályon kívül helyezte a 24/2003. /VIII.27./ számú önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan
2003. augusztus 27-től.
15
Módosította a 8/2007. (III. 21.) rendelet 1. §. Hatályos 2008. március 21-től.
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16

12/A. §.

Az e rendeletben szabályozott rendszeres pénzellátásra való jogosultságot nem érinti,
ha a jogosultság megállapítása és felülvizsgálata, illetve két felülvizsgált közötti időszakban a jogosult családjában az egy főre jutó jövedelem a jogosultság feltételéül
meghatározott értékhatárt legfeljebb tíz százalékkal haladja meg.
E §-ban foglaltak nem alkalmazhatók a rendszeres pénzellátásra való jogosultság
felülvizsgálata során.
13. §. 17
14. §.
15. §.
16. §.
17. §.
18. §.
19. §.
20. §.
21. 18 §.
(1) A rendszeres szociális segélyre való jogosultságot a többször módosított 1993. évi
III. törvény és végrehajtási rendeleteiben meghatározott feltételek alapján kell
elbírálni.
(2) 19
(3) 20
(4) 21
(5) 22 a./ A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem
minősülő személy köteles együttműködni az önkormányzattal és a családsegítő
szolgálattal. Az együttműködés keretében
aa./ A rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre
emelkedésétől számított 15 napon belül köteles megjelenni a Polgármesteri Hivatal
épületében működő Családsegítő Szolgálatnál (Lakitelek Széchenyi krt. 48.).
ab./ A családsegítő szolgálattal írásbeli megállapodást köt az egyéni
élethelyzethez igazodó beilleszkedési programról, a megállapodásban foglaltakat
köteles betartani.
b./ A Családsegítő Szolgálat a jegyzőnek
ba./ a beilleszkedési programról kötött megállapodás másolatát átadja
bb./ az együttműködés elmulasztásáról jelzést küld
bc/ az együttműködésről éves értékelést készít.
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Kiegészítette a 10/1994./V.25./ számú önkormányzati rendelet 2.§.-a. Hatályos 1994. május 25-től.
A 13-20. §-t hatályon kívül helyezte a 15/2005. (X.25.) rendelet 2. §, 2005. október 25-ével.
18
Módosította a 15/2005. (X.25.) rendelet 3. §. Hatályos 2005. október 25-től.
19
Hatályon kívül helyezte a 8/2007. (III. 21.) rendelet. Hatálytalan 2007. március 21-től.
20
Hatályon kívül helyezte a 8/2007. (III. 21.) rendelet. Hatálytalan 2007. március 21-től.
21
Hatályon kívül helyezte a 24/2003. /VIII.27./ számú önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2003.
augusztus 27-től.
22
Módosította a 9/2009. (III. 26.) rendelet 1. §. Hatályos 2009. március 26-tól.
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23

(6) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az /5/ bekezdés
szerinti segélyben részesülő személy
a./ a segélyt megállapító határozatban előírt időn belül nem jelenik meg az
együttműködésre kijelölt szervnél,
b./ az együttműködésre kijelölt szervvel nem tartja a kapcsolatot, vagyis a családsegítő
szolgálat által előírt időpontban nem jelenik meg, és távolmaradását nem indokolja,
c./ a családsegítő szolgálattal kötött megállapodásban vállalt beilleszkedést segítő
programban foglaltakat neki felróhatóan nem teljesíti,
d./ nem vesz részt a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson.
(7) 24 A beilleszkedést segítő program az önkormányzattal együttműködő személy
szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodik.
A beilleszkedést segítő program típusai:
a./ a családsegítő szolgálattal való kapcsolattartás
b./ egyéni képességet fejlesztő foglalkozás
c./ életmódot formáló tanácsadás
d./ családi életvitel segítése
e./ munkavégzésre történő felkészülést segítő intézkedések
f./ a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban , képzésben történő
részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés
megszerzésére.
22. 25 §.
Ápolási díj
23. §. 26
27
24. §
25. §. 28
26. §. 29
27. §. 30
31
28. §.
(1) Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha három egymást követő
napon az ápolttal és közvetlen lakókörnyezetével kapcsolatos higiénés feladatokat,
vagy az étkeztetést, gyógyszerellátást nem látja el, vagy az esetlegesen előforduló
veszélyeztető körülményt neki felróhatóan nem hárítja el.
(2) A házi segítségnyújtást nyújtó intézmény jogosult az Önkormányzatnak jelezni, ha
a szolgáltatás során észleli, hogy az ápolást végző személy a kötelezettségét nem
teljesíti.
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Módosította a 9/2009. (III. 26.) rendelet 2. §. Hatályos 2009. március 26-tól.
Módosította a 9/2009. (III. 26.) rendelet 3. §. Hatályos 2009. március 26-tól.
25
Hatályon kívül helyezte a 11/1997./IX.25./ számú önkorm.rendelet 1.§.-a. Hatályos 1997.szeptember 25-től.
26
Hatályon kívül helyezte a 8/2007. (III. 21.) rendelet 3. §.. Hatálytalan 2007. március 21-től.
27
Hatályon kívül helyezte a 15/2005. (X.25.) rendelet 8. §, 2005. október 25-ével.
28
Hatályon kívül helyezte a 8/2007. (III. 21.) rendelet. Hatálytalan 2007. március 21-től.
29
Hatályon kívül helyezte a 8/2007. (III. 21.) rendelet 3. §. Hatálytalan 2007. március 21-től.
30
Hatályon kívül helyezte a 8/2007. (III. 21.) rendelet 3. §.. Hatálytalan 2007. március 21-től.
31
Megállapította a 13/2006. (VI.28.) rendelet 3. §.-a. Hatályos 2006. július 1-től.
24
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(3) Amennyiben az ápolást végző személy kötelezettségét nem teljesíti, akkor az
ápolási díj megszűnik.”
29. §. 32
33

30. §.

Lakásfenntartási támogatás
31. §
(1) 34 Helyi lakásfenntartási támogatást annak a szociálisan rászorult személynek nyújt
az Önkormányzat, aki életvitelszerűen Lakiteleken tartózkodik, és a háztartásában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége
a háztartás havi összjövedelmének 25 %-át meghaladja.
(2) 35 A helyi lakásfenntartási támogatás megállapítására irányuló kérelmeket
folyamatosan be lehet nyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.
(3) 36 A helyi lakásfenntartási támogatás esetében költségeken a lakbért vagy albérleti
díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a szemétszállítás költségeit,
továbbá a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit kell
érteni.
A fenti költségeket 6 hónapra visszamenően számlákkal kell igazolni.
(4) 37 Az (1) bekezdés alkalmazásában az egyes költségek jogosultsági feltétel
számításnál
figyelembe vehető mértéke a számlákkal igazolt költség egy hónapra vetített átlaga, de
legfeljebb:
lakbér, albérleti díj: 20.000.- Ft
pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete:
35.000.- Ft
villanyáram: 8.000.- Ft
gázfogyasztás 15.000.- Ft
tüzelőanyag 15.000.- Ft
Számla hiányában egy fűtési szezonra háztartásonként harmincezer forint fűtési
költség elismerhető.
(5) 38
(6) 39
32. §.
A lakásfenntartási támogatás formái:
32

Hatályon kívül helyezte a 8/2007. (III. 21.) rendelet 3. §. Hatálytalan 2007. március 21-től.
Hatályon kívül helyezte a 12/2002./V.22./ számú önkormányzati rendelet 7. §.a. Hatályos 2002. május 22-től.
34
Módosította a 15/2005. (X. 25.) rendelet 10. §. Hatályos 2005. október 25-től.
35
Módosította a 25/2004./V.27./ rendelet 3. §. Hatályos 2004. 05. 27-től.
36
Módosította a 25/2004./V.27./ rendelet 3. §. Hatályos 2004. 05. 27-től.
37
Módosította a 15/2005. (X. 25.) rendelet 11. §. Hatályos 2005. október 25-től.
38
Hatályon kívül helyezte a 25/2004./V.27./ rendelet 4. §. Hatálytalan 2004. 05. 27-től.
39
Hatályon kívül helyezte a 25/2004./V.27./ rendelet 4. §. Hatálytalan 2004. 05. 27-től.
33
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a./ a közüzemi díj és egyéb, a szolgáltató szervezetek által nyilvántartott tartozás
támogatásának esetében: havonta, egy összegben, közvetlenül, illetve a szolgáltató
szervezet számlájára történő átutalással.
b./ Egyéb egyedi jellegű lakhatást szolgáló kiadás (pl.: egyedi fűtésű lakások
fűtésköltségei) fedezetének biztosításaként a jogosult részére készpénzkiutalással.
c./ A lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletének a pénzintézet részére
történő átutalással.
40

33. §.

A lakásfenntartási támogatás mértéke
(1) A lakásfenntartási támogatás mértéke havi 2.500.- Ft.
(2) A helyi lakásfenntartási támogatást hat hónapra kell megállapítani.
A támogatás egy összegben is kifizethető.
34. § 41
(1) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön
lakásnak kell tekinteni az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott
lakás lakrészeit.
(2) A megállapított támogatás folyósításáról a jegyző gondoskodik úgy, hogy
a jogosult a tárgyhó 5. napjáig megkapja.
Átmeneti segély
35. §.
42

(1) A létfenntartását, lakhatási feltételeit veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő, a 7. §.
alapján szociálisan rászorult személyek részére az önkormányzat átmeneti segélyt
nyújt.
(2) Az átmeneti segély formái:
a./ egyszeri átmeneti segély,
b./ rendszeres átmeneti segély
c./ szociális kölcsön.
(3) A (2) bekezdés a./ és b./ pont szerinti segély pénzben vagy természetben adható.
36. §.
40

Megállapította a 25/2004. /V.27./ rendelet 5-6. §. Hatályos 2004. május 27-től.
Módosította a 25/2004. /V.27./ rendelet 7. §. Hatályos 2004. május 27-től.
42
Módosította a 24/2003./VIII. 27./ számú önkormányzati rendelet 8. §.-a. Hatályos 2003. augusztus 27-től.
41
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Egyszeri átmeneti segélyként szociális segély nyújtható a létfenntartáshoz szükséges
többletkiadások fedezéséhez elsősorban
a./ a kérelmező és családja élelmezéséhez,
b./ a kérelmező és családja ruházatának pótlásához,
c./ tüzelőanyag beszerzéshez,
d./ a szabadságvesztésből szabadult személynek a társadalomba való beilleszkedéshez
szükséges költségek (pl.: első havi lakbér, közüzemi díj, autóbuszbérlet, stb.)
fedezésére,
e./ minden olyan esetben, amikor a segély a kérelmező életének, testi épségének
megóvásához szükséges,
43
f./ gyógyszertámogatáshoz, illetve egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben
támogatott egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez,
44
g./ ár- és belvízkárosultak személyi tulajdonban lévő lakásainak helyreállításához
szükséges költségek fedezésére vissza nem térítendő támogatás formájában.
37. §.
(1) Átmeneti segélyként határozott időre rendszeres segély állapítható meg, ha
a./ a kérelmező létfenntartása hosszabb, de meghatározható időre veszélyeztetve
van (pl. hosszan tartó betegség, rendszeres jövedelem hiánya miatt) és
b./ a kérelmező az Önkormányzattól más rendszeres ellátást nem kap.
(2) Nem állapítható meg rendszeres átmeneti segély, ha
a./ a kérelmező olyan jövedelemre szerzett jogosultságot, melynek összege
a jogosultság megszerzésének időpontjáig visszamenőlegesen jár (pl. nyugdíj),
b./ megállapítható, hogy a létfenntartást veszélyeztető állapot a kérelmező vétkes
magatartása (pl.: italozó életmód, a Munkaügyi Központ részéről felajánlott
munkalehetőség visszautasítása, stb.) következtében alakult ki.
(3) A rendszeres átmeneti segély folyósításának időtartama a létfenntartást
veszélyeztető állapot fennállásának időtartama, de legfeljebb egy év.
(4) A rendszeres átmeneti segély maximális összege az öregségi nyugdíjminimum
és a kérelmező családjában együtt élő közeli hozzátartozók átlagjövedelmének
különbsége, de minimum 500.- Ft.
38. §.
(1) Átmeneti segélyként kamatmentes szociális kölcsön nyújtható, ha
a./ a kérelmező létfenntartása hosszabb, de meghatározható időre veszélyeztetve
van (pl. rendszeres jövedelem hiánya miatt) és
b./ a kérelmező a létfenntartást veszélyeztető állapot megszűnése után képessé
válik a szociális kölcsön visszafizetésére.
(2) A szociális kölcsön folyósításának alapja a kérelmező és az Önkormányzat között
megkötött kölcsönszerződés.
43
44

Kiegészítette a 17/1995./XI.30./ számú önkormányzati rendelet 7.§.-a. Hatályos 1995. november 30-tól.
Kiegészítette a 18/2000./IX.13/. számú önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2000. szeptember 13-tól.
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(3) A szociális kölcsön maximuma a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
háromszorosa. A visszafizetési határidő legfeljebb egy év.
(4) A visszafizetett szociális kölcsön a mindenkori segélykeret részét képezi.
38/A § 45
(1) Kamatmentes szociális kölcsön nyújtható a Lakitelek belterületén lévő
ingatlanoknak a községi szennyvízhálózatra való rácsatlakoztatásához, ha a kérelmező
lakiteleki lakos, és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a
mindenkori öregségi nyugdíjminimumot, egyedül élő esetén az öregségi
nyugdíjminimum 150 %-át, de nem éri el az öregségi nyugdíjminimum háromszorosát.
(2) A kamatmentes kölcsön összege a kivitelezés számlákkal igazolt költségének 100
%-a, de legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum háromszorosa.
/3/ A kölcsön rendelkezésre bocsátásáról a polgármester a forrás rendelkezésre állásáig
a kérelmek beérkezésének sorrendjében dönt.
(4) A kölcsön folyósításának, biztosításának és visszafizetésének feltételeiről a
polgármester a támogatható személlyel kölcsönszerződést köt, az alábbi szerződési
feltételek figyelembe vételével:
a./ A kölcsön lejáratának legkésőbbi időpontja 2010. március 31.
b./ A támogatott személy a kivitelezést követően köteles szennyvíz közüzemi
szerződést kötni.
c./ A kölcsön kifizetése a kivitelezésre vonatkozó számlák egyidejű bemutatásakor,
pénztári úton történik.
d./ A kölcsön törlesztése havonta egyenlő részletekben történik, amelytől a felek közös
megegyezéssel eltérhetnek.
e./ Két hónapra jutó hátralék esetén a kölcsön visszafizetése 30 napon belül egy
összegben esedékes a szerződés felbontása mellett. Az egyösszegű visszafizetés
késedelme esetén a polgármester az összeg bírósági úton való behajtásáról intézkedik.
f./ az önkormányzattal fennálló adó , illetve díjtartozása nincs.
g./ A kölcsönszerződésre egyebekben a Ptk. szabályai alkalmazandók.”

39. §.
46

(1) Az átmeneti segély iránti kérelmeket a 36. §. g. pontja kivételével a polgármester
dönt.
47

(2) A 36. §. g. pontjában meghatározott segélyekről az Önkormányzat Képviselőtestülete dönt. A megállapított segélyek célszerű felhasználása érdekében a
polgármester a károsulttal megállapodást köt.
48
(3)
45

Megállapította a 12/2008. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2008. május 29-től.
Módosította a 8/2007. (III. 21.) rendelet 4. §. Hatályos 2007. március 21-től.
47
Módosította a 18/2000./IX.13./ számú önkormányzati rendelet 2. §.-a. Hatályos 2000. szeptember 13-tól.
46
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49

40. §.

Lakásfenntartási támogatás, valamint átmeneti segély részben vagy egészben
természetbeni segélyként is nyújtható, ha az a veszélyeztetést elhárítja, illetve
a pénzbeli segélyezés a kérelmező körülményeinek ismeretében nem célravezető.
50

41. §.

Hatályon kívül helyezve.
42. §. 51
Köztemetés
Közgyógyellátás
43. §.
(1) A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és
helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási
igazolvány (a továbbiakban igazolvány) állítható ki.
(2) 52
(3)
(4) A jogosult számára kizárólag a személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges
gyógyszer rendelhető.
44. §.
53

(1) Alanyi közgyógyellátásra jogosult az a személy, aki az Szt. 50. §. (1)
bekezdésében felsorolt ellátások valamelyikében részesül.

54

(2) Normatív közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinél az Szt 50. §-ának /2/
bekezdésében foglalt feltételek fennállnak.
45. §. 55
A jegyző közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg egy év időtartamra a
szociálisan rászorult személynek, ha

48

Hatályon kívül helyezte a 8/2007. (III. 21.) rendelet 5. §. Hatálytalan 2007. március 21-től.
Módosította a 12/2002./V.22./ számú önkormányzati rendelet 10.§-a. Hatályos 2002. május 22-től
50
Hatályon kívül helyezte a 4/2000/III.14./ számú önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2000. március 14-től.
51
Hatályon kívül helyezte a 8/2007. (III. 21.) rendelet 6. §. Hatálytalan 2007. március 21-től.
52
Hatályon kívül helyezte a 13/2006. (VI.28.) rendelet 4. §.-a. Hatálytalan 2006. július 1-től.
53
Módosította a 12/2002./V.22./ számú önkormányzati rendelet 12.§-a. Hatályos 2002. május 22-től
54
Módosította a 13/2006. (VI.28.) rendelet 5. §.-a. Hatályos 2006. július 1-től.
55
Módosította a 23/2008. (XI.28.) rendelet 1. §.-a. Hatályos 2008. növember 28-tól.
49
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a./ -családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 250 %-át nem haladja meg,
és
-a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 20 %-át eléri,
vagy
b./ állandó gondozásra szoruló fekvőbeteg, akinek
- családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át nem
haladja meg, és
- a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 20 %-át eléri,
vagy
c./ Lakitelek Önkormányzat Idősek Otthonának gondozottja, és a havi rendszeres
gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
20 %-át eléri.
56
57

46. §.
47. §.

48. § 58
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
59

49. §.

60

50. §.

61

51. §.

A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai az Önkormányzat képviseletében a
polgármester, az önkormányzat közigazgatási területén működő szociális ellátó
szervezetek képviselői, a Gondozási Központ vezetője, a gyermek- és ifjúságvédelmi
felelősök, a Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, a Bölcsőde vezetője, az ügyvezető
háziorvos, a védőnők.”
62

52. §.

E rendelet alkalmazásában az Szt. 4. §-ában rögzített fogalmi meghatározások az
irányadók.
Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és kihirdetéséről a
56

Hatályon kívül helyezte a 8/2007. (III. 21.) rendelet 6 §.. Hatálytalan 2007. március 21-től..
Hatályon kívül helyezte a 8/2007. (III. 21.) rendelet 6. §. Hatálytalan 2007. március 21-től.
58
Hatályon kívül helyezte a 13/2006. (VI.28.) rendelet 7. §.-a. Hatálytalan 2006. július 1-től.
59
Hatályon kívül helyezte a 8/2007. (III. 21.) rendelet 6. §. Hatálytalan 2007. március 21-től.
60
Hatályon kívül helyezte a 12/2002./V.22./ számú önkormányzati rendelet 15.§.a. Hatályos 2002. május 22-től.
61
Kiegészítette a 24/2003./VIII. 27./ számú önkormányzati rendelet 11.§-a. Hatályos 2003. augusztus 27-től.
62
Módosította a 12/2002./V.22./ számú önkormányzati rendelet 16.§-a. Hatályos 2002. május 22-től. Számozását
módosította a 24/2003./VIII. 27./ számú önkormányzati rendelet 11.§-a. Hatályos 2003. augusztus 27-től.
57
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Jegyző gondoskodik.
A folyamatban lévő ügyekre ezen rendelet szabályait kell alkalmazni.
Lakitelek, 2002. május 21.
Anka Balázs sk.
Polgármester

Orbán Csaba
távollévő jegyző helyett
Tóth Ferencné sk.
aljegyző

