Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete
a települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról
Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1.§ (1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében az állam
által biztosított ellátásokon túlmenően szabályozza a pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint
a szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait.
(2) Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
rendeletben meghatározott ellátások biztosításával kíván támogatást nyújtani.
2. A rendelet hatálya
2. § E rendelet hatálya kiterjed Ruzsa község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, letelepedettekre, hontalanokra, a magyar
hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, a rendkívüli települési
támogatás vonatkozásában az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarország
területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira.
3. Hatásköri szabályok
3. § (1) Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározottakkal összhangban a Képviselőtestület a polgármesterre ruházza át:
a) a rendkívüli települési támogatás megállapítását a 10.§-ban foglalt támogatás megállapításának
kivételével,
b) a települési támogatás megállapítását az e rendeletben foglaltak alapján.
(2) Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendeletében meghatározottakkal összhangban a Képviselő-testület a jegyzőre
ruházza át:
a) az ellenőrzéshez kapcsolódó, e rendeletben meghatározott ellenőrzési és felülvizsgálati
feladatkört,
b) a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett megtérítési kötelezettség megállapítását.

II. FEJEZET
Pénzbeli és természetbeni ellátásként megállapított települési támogatások
1. Rendkívüli települési támogatás

(*1) (*4)
4.§ (1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható:
a) betegség miatt háztartásában megélhetést veszélyeztető mértékű gyógykezelés, gyógyszerköltség
merült fel, vagy egészségügyi okokból 30 napot meghaladó időtartamon táppénzre jogosult
(egészségügyi okok miatt kieső jövedelem);
b) a településen állandó lakóhellyel rendelkező újszülött szülője részére (gyermek fogadásának
előkészítése);
c) az óvodaköteles és tanköteles kort betöltött gyermekek részére 18. életévük betöltéséig;
d) annak a személynek, aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott (temetési cél).
e) annak a személynek, aki saját, vagy családja létfenntartását veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került és a 4.§ (1) bekezdés a)-d) alpontjai alapján támogatásra nem jogosult
(általános krízishelyzet);
(*1)
(2) Az (1) bekezdésben nevesített támogatásokra vonatkozóan e rendelet 1. számú mellékletében
szereplő kérelmet (támogatási jogcím szerinti), és az (1) bekezdés a), d), e) pontjában megjelölt
támogatási cél megjelölése esetén az e rendelet 2. számú mellékletében szereplő
jövedelemnyilatkozatot kell benyújtani.
5.§ (1) Rendkívüli települési támogatás egészségügyi okok miatt kieső jövedelem pótlása célra
abban az esetben állapítható meg, ha kérelmező egészségügyi okok miatt legalább 30 napot
meghaladóan munkaképtelenné válik, vagy átmenetileg a háztartás összjövedelmének 15%-át
meghaladó gyógyszerköltsége merül fel és közgyógyellátási ellátásra nem jogosult.
(2) E támogatási jogcímen abban az esetben állapítható meg támogatás, ha a kérelmező
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkor öregségi
nyugdíjminimum 150%-át, egyedül élő esetén 200%-át.
(3) E támogatási jogcímen eseti támogatás iránti kérelem nyújtható be a rendelet mellékletében
szereplő formanyomtatványon évenként maximum 30.000,-Ft összegben.
(*5)
6.§ (1) Rendkívüli települési támogatás gyermek fogadásának céljára abban az esetben állapítható
meg, ha az újszülött gyermek és szülője Ruzsa községben állandó lakóhellyel rendelkezik.
(2) A kérelemhez csatolni kell a gyermek és szülő lakcímigazolványának fénymásolatát, valamint a
gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát.
(3) A kérelem a gyermek születését követő 1 éven belül nyújtható be egy alkalommal.
(4) A támogatás mértéke gyermekenként 20.000,-Ft.
(*1)(*4)(*5)
7.§ (1) Rendkívüli települési támogatás a 4.§ (1) bekezdés c) pontja alapján nevelési-oktatási célra
annak a szülőnek állapítható meg, aki gyermekével Ruzsa községben állandó lakóhellyel
rendelkezik és gyermeke tárgyév augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, tárgyévben a 18.
életévét nem tölti be. A gyermek 16. életévének betöltésétől a kérelem mellékleteként
iskolalátogatási igazolással kell alátámasztani, hogy a gyermek nappali rendszerű oktatási
intézményben folytat tanulmányokat.

(2) E támogatási jogcímen gyermekenként 10.000,-Ft állapítható meg, évente maximum egy
alkalommal. E támogatási jogcímre vonatkozó kérelem tárgyév augusztus 1. napjától tárgyév
szeptember 15. napjáig nyújtható be.
(*5)
8.§ (1) Rendkívüli települési támogatás temetési célra annak a személynek állapítható meg, aki az
elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, vagy családja
létfenntartását veszélyezteti, ha
a) a temetés számlával igazolt költsége a mindenkori helyben szokásos legolcsóbb temetés
költségét kevesebb, mint 50%-kal haladja meg;
b) ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén annak 250%-át.
(2) Temetési célra nyújtott rendkívüli települési támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben
szokásos középszintű testtemetési költségek 10%-ánál, hamvasztásos temetés esetén 20%-ánál.
(3) A Képviselő-testület 2016. évben a helyben szokásos középszintű temetési költségek bruttó
összegét az alábbiak szerint ismeri el:
a) testtemetés költsége: 234.628,-Ft;
b) hamvasztásos temetés urnafalba: 169.852,-Ft;
c) hamvasztásos temetés sírba: 187.778,-Ft.
(4) A temetési költségek helyben szokásos középszintű mértékét tárgyévben a Képviselő-testület
határozza meg. A tárgyévi összegek meghatározásáig az előző évben meghatározott mértéktől
felfelé legfeljebb 5%-kal lehet eltérni a kérelmek elbírálása során.
(5) A segély mértéke az egy főre jutó jövedelemhatárok figyelembevételével a helyben szokásos
legolcsóbb temetési költségek arányában a következő:
Egy főre jutó havi jövedelemsáv
22.800,-Ft-ig
22.805,-Ft-tól 28.500,-Ft-ig
28.500,-Ft felett

Temetési segély mértékének aránya
40%-100%
10%-40%
10%

(6) A temetési célra igényelt települési támogatás kérelmezése esetén a kérelemhez mellékelni kell
a temetési számla egy példányát és – nem Ruzsa Község közigazgatási területén történt haláleset
esetén - a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát.
(7) A temetési célra igényelt települési támogatás mértékét az (5) bekezdésben foglaltak
alapulvételével, 1.000,-Ft-ra kerekítve kell megállapítani a kerekítés általános szabályai szerint.
9.§ (1) Rendkívüli települési támogatás általános krízishelyzet céljára abban az esetben állapítható
meg, ha kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 200%-át, egyedül élő esetén 250%-át.
(2) E támogatási jogcímen maximum a mindenkori öregségi nyugdíj mértékével megegyező összeg
állapítható meg, évente legfeljebb hat alkalommal.

10.§ (1) A rendkívüli települési támogatás megállapításának e rendeletben foglalt általános
szabályaitól a Képviselő-testület eltérhet és kérelemre, vagy hivatalból rendkívüli pénzbeli, vagy
természetben nyújtott települési támogatást állapíthat meg a Ruzsa község közigazgatási területén
lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező azon családok részére, akik önhibájukon kívül elemi kár,
vagy más rendkívüli élethelyzet kialakulása következtében különös méltánylást igénylő nehéz
helyzetbe kerültek, melyből kifolyólag önmaguk, családjuk létfenntartási problémákkal küzd.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt eseti támogatás maximális összege: 100.000,- Ft.
11. § (1) Kamatmentes kölcsön formájában nyújtható a rendkívüli települési támogatás a 4.§ (1) a)
pontjában és a 10.§-ban foglaltak vonatkozásában, amennyiben az igénylő rendszeres ellátásra
jogosult, (pl.: nyugdíj, járadék) de az ellátást folyósító késedelmes teljesítése miatt megélhetése
nem biztosított, vagy aki jövedelmével nem fedezhető, jelentős kiadás következtében anyagi
segítségre szorul (pl.: magas összegű közüzemi elszámoló számla, lakás lakhatóvá tétele). E
támogatási forma esetén a kölcsön nyújtására vonatkozóan a jogosulttal hatósági szerződést kell
kötni, melyben rögzíteni kell:
a) A visszafizetés feltételeit és a törlesztés elmaradásának jogkövetkezményeit.
b) Törlesztési idő: maximum 6 hónap
c) A megállapodást a jogosulttal a polgármester köti meg.
(2) Kamatmentes kölcsön formájában nyújtható rendkívüli települési támogatás abban az esetben,
ha az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,
egyedül élő esetében 300%-át nem haladja meg, de állandó jövedelemmel rendelkezik.
2. Egyéb települési támogatások
(*1)(*2)
12.§ (1) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (a
továbbiakban: lakhatási támogatás) állapítható meg lakóingatlanonként egy évi határozott
időtartamra havi rendszerességgel annak a tulajdonosnak, bérlőnek, vagy életvitelszerűen az
ingatlant használónak, akinek
a) háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az 50.000,-Ft-ot, egyedül élő
esetén a 60.000,-Ft-ot havi 4.000,-Ft összegben;
b) háztartásában az egy főre eső havi jövedelem 50.001,-Ft és 65.000,-Ft között, egyedül élő
esetén 60.001,-Ft és 80.000,-Ft között van havi 2.500,-Ft összegben.
(2) Nem jogosult támogatásra az a háztartás, ahol a forgalomképes vagyon meghaladja az
1.500.000,-Ft összeghatárt.
(3) A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a háztartásban élőkre vonatkozó
jövedelemnyilatkozatot, vagyonnyilatkozatot, valamint egy 3 hónapnál nem régebbi, a
lakóingatlanra vonatkozó közüzemi számla-másolatot (elsődlegesen villamosenergiaszolgáltatásról).
(4) A jövedelmi és vagyoni helyzetben bekövetkező jogosultságot érintő változást a kérelmező
köteles haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül bejelenteni.
(5) A támogatás folyósítása elsődlegesen a közüzemi villamosenergia-szolgáltatóhoz történő
utalással, ennek hiányában a kérelmező készpénzfizetési számlájára történő utalással vagy
pénztárból történő kifizetéssel teljesül.
(6) Nem állapítható meg lakhatási támogatás
a) annak a kérelmezőnek, akinek az Önkormányzat felé 10.000,-Ft-ot meghaladó adótartozása van;

b) azon ingatlan vonatkozásában, melyre vonatkozóan a magánszemélyek kommunális adója egy
éven túl nem került kiegyenlítésre.
(7) A települési támogatásban részesülő köteles az általa életvitelszerűen lakott lakóingatlan és az
ahhoz tartozó udvar rendezettségének, tisztán tartásának biztosítására.
(8) A támogatás a kérelem benyújtási hónapjának 1. napjától kerül megállapításra.
(*1)
13.§ Hatályon kívül helyezve.
(*3)(*5)
14.§ (1) Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az idősek élethelyzetének javítása
céljából évente egy alkalommal, tárgyév október-novemberi időszakában alanyi jogon, jövedelmi
helyzet vizsgálata nélkül települési támogatást állapít meg a tárgyévben 70. életévét betöltöttbetöltő, Ruzsa községben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező állampolgár részére, aki a
szükséges formanyomtatványt kitöltve leadja Ruzsa Község Önkormányzat Hivatalánál tárgyév
október 1. és október 31. napja között.
(2) A támogatás összege: 5.000,-Ft.
(3) A szükséges formanyomtatvány minden érintett részére kiküldésre kerül, valamint a jogosultsági
feltételek bemutatása esetén igényelhető tárgyév szeptember 15. napjától Ruzsa Község
Önkormányzata Hivatalában.
(4) A támogatás kifizetéséről a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
15. § (1) Ruzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyévben hozott döntése alapján,
pénzügyi lehetősége függvényében csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázathoz.
(2) A Képviselő-testület elfogadja a mindenkori Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíj pályázati kiírást, ha az abban résztvevők részére anyagi támogatást biztosít a központi
költségvetés.
(3) Szociális ösztöndíjban részesíthető az a Ruzsa Községben állandó lakóhellyel rendelkező
pályázó, aki a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatja tanulmányait és háztartásában az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%át.
(4) A kérelmek rangsorolásakor és elbírálásakor, előnyben kell részesíteni azt a szociálisan
hátrányos helyzetű pályázót,
a) aki árva, félárva;
b) akit egyedül nevelnek;
c) akinek családjában az eltartottak száma legalább 3;
d) akinek eltartója, szülője beteg, rokkantnyugdíjas;
e) aki gyermeket nevel;
f) aki kollégiumi ellátásban nem részesül.
(5) A pályázati kiírás alapján a pályázatokat Ruzsa Község Polgármesteréhez kell benyújtani.

(*6)
(6) A (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a döntéshozó pályázónként eltérő ösztöndíjat
állapíthat meg, melynek mértéke 1.000,-Ft-tól 10.000,-Ft/hó összeghatárig terjedhet.
16.§ (1) A jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a köztemetési költségek megtérítési
kötelezettsége alól részben, vagy egészben mentesíthető az eltemettetésre kötelezett személy,
amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét.
(2) A jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a köztemetési költségek megtérítési
kötelezettségének teljesítésére részletfizetés engedélyezhető.
(3) A (1)-(2) bekezdésben foglaltak igénylésére e rendelet 1. számú mellékletében szereplő
kérelmet kell benyújtani.
3. Egyéb eljárási, ellenőrzési és visszafizetési szabályok
17.§ A települési támogatás természetbeni szociális ellátásként is nyújtható elsősorban élelmiszer,
tűzifa, tanszervásárlás, Erzsébet utalvány, egyéb utalvány formájában nyújtott támogatásként.
18.§ (1) Az e rendeletben foglalt települési támogatások folyósítását követően a jegyző jogosult
ellenőrizni annak jogszerű felhasználását, a kérelemben megjelölt tények és adatok valódiságát, a
kötelezettségek teljesítését. A nem természetben nyújtott települési támogatások vonatkozásában a
felhasználás igazolására a támogatott köteles 30 napig megőrizni a jogszerű felhasználás
bizonyításához szükséges bizonylatot, nyugtát, számlát, stb. E hatáskörében a jegyző jogosult a
jogszerű felhasználás, a kérelemben megjelölt tények és adatok valódiságának ellenőrzése és a
kötelezettségek teljesítése kapcsán egyéb, ezt alátámasztó dokumentumokat beszerezni.
(2) A lakhatási támogatás vonatkozásában a jegyző jogosult az ellátás folyósítása során bármikor
ellenőrizni a kötelezettségek teljesítését, a támogatásra való jogosultság fennállását, melynek
keretében felülvizsgálati eljárást indíthat. A felülvizsgálati eljárás során a támogatást igénybe vevő
köteles új kérelmet, valamint jövedelem- és vagyonnyilatkozatot benyújtani.
(3) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt ellenőrzés során a jogszerű felhasználás nem
bizonyítható, úgy a jegyző a támogatási összegre vonatkozó visszafizetési kötelezettséget ír elő,
melyre a jogosulatlanul és rosszhiszeműen történő igénybevételre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
(4) Amennyiben a (2) bekezdésben foglalt ellenőrzés során kiderül, hogy a támogatásra való
jogosultság nem áll fenn, úgy a támogatás folyósítását haladéktalanul meg kell szüntetni, s annak
megállapítása iránt egy éven belül benyújtott kérelmet - a jogosultsági feltételek ismételt fennállása
esetén is – el kell utasítani.
(5) Amennyiben a települési támogatás jogosulatlanul és rosszhiszeműen kerül igénybevételre a
jegyző jogosult elrendelni a támogatás megtérítését a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltak
alapján. A megtérítést méltányosságból a Képviselő-testület erre irányuló kérelem esetén
elengedheti, csökkentheti, teljesítését részletfizetésben engedélyezheti.
III. FEJEZET
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

19. § (1) Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások közül az alábbi szociális alapszolgáltatások ellátását biztosítja:
a) nappali ellátást nyújtó intézmény - idősek klubja
b) tanyagondnoki szolgáltatás
c) étkeztetés
d) házi segítségnyújtás
e) családsegítés
f) közösségi ellátás
g) támogató szolgáltatás
(2) Az e), f), g) ellátásokat a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ (6787 Zákányszék, Dózsa György utca 44.) intézményen keresztül
biztosítja.
(*5)
20. § (1) Szociálisan rászorultnak minősül az, aki
- 65. életévét betöltötte, vagy
- munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os
mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
- vakok személyi járadékában részesül, vagy
- fogyatékossági támogatásban részesül,
- hajléktalan.
(2) Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a Ruzsai Gondozási Központ látja el.
(*5)
21. § (1) A 18.§-ban felsorolt ellátások igénybevétele iránti kérelmet a Ruzsai Gondozási Központ
vezetőjéhez kell benyújtani szóban, vagy írásban, aki intézkedik az igénybevételről.
(2) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása.
22. § (1) I. számú házi gondozási körzet: Ruzsa Község külterülete.
(2) II. számú házi gondozási körzet: Ruzsa Község belterülete.
(*5)
23. § (1) Ruzsa Község Képviselő-testülete három tanyagondnoki körzetet működtet.
a) Az I. számú tanyagondnoki körzet Öregcsorva - Jakushegy területére (tanya 397- től
664. házszámig és tanya 840-től 845. házszámig);
b) A II. számú tanyagondnoki körzet Ruki I. - Ruki II. területére (tanya 1-től 396.
házszámig);
c) A III. számú tanyagondnoki körzet Átokháza - Honvéderdő területére (tanya 666-tól
839. és tanya 846-tól 1159. házszámig) terjed ki.
(2) A tanyagondnok által ellátandó szociális alapellátási feladatok
a) étkeztetésben való közreműködés,
b) házi segítségnyújtásban való közreműködés.
(3) A tanyagondnok által ellátandó egyéb szolgáltatások:
a) a betegek háziorvoshoz, szakorvoshoz történő szállítása, a település közigazgatási
területén belül,
b) közreműködik a gyermekjóléti szolgálat által szervezett élelmiszer- akciókban

(szállítás)
c) rendszeres szociális segélyben részesülők előírt programokra történő szállítása,
d) munkanélküliek segítése hivatalos ügyeik intézésében,
e) távoli tanyákon élő gyermekek közlekedésének elősegítése,
f) információk közvetítése az önkormányzat és a lakosság között,
(4) A tanyagondnoki szolgálat szakmai programját e rendelet függeléke tartalmazza.
(5) A tanyagondnoki szolgáltatási tevékenység nyilvántartásához szükséges tevékenységnapló
vezetése során a szolgáltatást igénybevevők aláírásától a fenntartó eltekint.
(*1)(*5)
24. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó intézményben a szociális étkeztetés intézményi térítési
díja diétás vagy nem diétás étkeztetés esetén kiszállítás nélkül 465 Ft.
(2) Az ellátott – jövedelme alapján – kedvezményben részesíthető.
a) Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át nem éri el, az (1) bekezdésben meghatározott intézményi térítési díjból a kedvezmény
mértéke 235 Ft.
b) Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%- és 250%-a között van, az (1) bekezdésben meghatározott intézményi térítési díjból a
kedvezmény mértéke 140 Ft.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó intézményben a szociális étkeztetés intézményi térítési díja
diétás vagy nem diétás étkeztetés esetén kiszállítással 515 Ft.
(4) Az ellátott – jövedelme alapján – kedvezményben részesíthető.
a) Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át nem éri el, a (3) bekezdésben meghatározott intézményi térítési díjból a kedvezmény
mértéke 265 Ft.
b) Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%- és 250%-a között van, a (3) bekezdésben meghatározott intézményi térítési díjból a
kedvezmény mértéke 150 Ft.
(*5)
25.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó intézményben a házi segítségnyújtás (szociális segítés,
személyi gondoskodás) díjmentes, amennyiben az ellátott jövedelme a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg.
(2) Amennyiben az ellátott jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át
meghaladja, a házi gondozásért (szociális segítés, személyi gondozás) – napi egy órát meghaladó
gondozás igénybevétele esetén – gondozási díjat kell fizetni, melynek mértéke 465,-Ft/óra).
26.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó intézményben a nappali szociális ellátás díjmentes.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
27. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezen időpontot követően
benyújtott kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 5/2011.
(III.31.) önkormányzati rendelet.

Ruzsa, 2015. február 11.
Sánta Gizella sk.
polgármester

Fődi Anita sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. február 12.
Fődi Anita sk.
jegyző
(1) módosította a 6/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. április 1-től.
(2) módosította a 10/2015.(IV.14.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. április 15-től.
(3) módosította a 17/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. szeptember 18-tól.
(4) módosította a 19/2015.(XI.11.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. november 12-től.
(5) módosította a 3/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. április 1-től.
(6) módosította a 14/2016.(IX.22.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. szeptember 23-tól.

