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Rezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk
(2) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában foglalt hatáskörében, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés a) és g)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy megállapítsa Rezi község közigazgatási területén élő egyének és
családok szociális biztonságának megőrzése, elősegítése érdekében nyújtott támogatások
formáit, az azokra való jogosultság feltételeit, kifizetésének, folyósításának és ellenőrzésének
szabályait.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet személyi hatálya Rezi község közigazgatási területén lakó-, illetve tartózkodási
hellyel rendelkező személyekre terjed ki.
(2) A rendelet tárgyi hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006. (III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) által nem szabályozott
kérdésekre terjed ki.
Az ellátások megállapításának általános szabályai
3. §
(1) Települési támogatás keretében igényelhető ellátások:
a) lakhatási támogatás
b) ápolási támogatás
c) gyógyszertámogatás
d) rendkívüli települési támogatás.
(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásként nyújtott települési támogatás megállapításakor – ha a Szoc. tv. vagy e rendelet másként nem rendelkezik – az egy
háztartásban élő személyek szociális helyzetét egységben kell vizsgálni. A támogatásokat

úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a kérelmező létfenntartási és lakhatási
lehetőségeit.
(3) Az ellátásra irányuló kérelmet – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a Karmacsi
Közös Önkormányzati Hivatal Rezi Kirendeltségénél (a továbbiakban: Hivatal) az e célra
rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.
(4) A kérelem benyújtásakor a kérelmező – amennyiben az adott támogatás elbírálásához
szükséges – köteles maga és a vele egy háztartásban vagy családban élő személyek
vagyoni – jövedelmi viszonyairól igazolást becsatolni, vagy ha ez aránytalan
nehézségekbe ütközne és időigényes, akkor ezekről büntetőjogi felelőssége tudatában
nyilatkozatot tenni.
(5) A Szoc. tv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyont, vagyoni helyzetet a
Korm. r. 1. számú mellékletében foglaltak szerint kell igazolni.
(6) Vállalkozó kérelmező esetén a Szoc. tv. 10. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy
jövedelmének igazolásához az adóbevallással már lezárt időszak tekintetében az illetékes
adóhatóság igazolása szükséges.
(7) Az e rendelet hatálya alá tartozó támogatások megállapításával kapcsolatos eljárási
cselekmények elektronikus ügyintézés keretében nem gyakorolhatók.
(8) A (9) bekezdésben foglalt támogatások kivételével a Képviselő-testület hatáskörébe
tartozó pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról a Polgármester dönt.
(9) A 7. § (15)-(19) bekezdésében foglalt esetben a Képviselő-testület dönt.
Lakhatási támogatás
4. §
(1) A képviselő-testület települési támogatásként természetben lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai
által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik viseléséhez való hozzájárulásként.
(2) A lakhatási támogatás a villanyáram-, gázfogyasztás, továbbá víz– és csatornahasználat (a
továbbiakban együtt: rezsiköltség) díjához való lakhatási hozzájárulás.
(3) A lakhatási támogatás olyan, a lakásfenntartással összefüggő rendszeres kiadásokhoz
nyújtható, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb
mértékben veszélyezteti.
(4) Lakhatási támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) a 250 %-át és a háztartás tagjai egyikének
sincs vagyona.

(5) Az (1) bekezdésben foglalt lakhatási támogatás iránt benyújtott kérelemhez a 3. § (3)-(4)
bekezdésében meghatározottakon túlmenően mellékelni kell a háztartás rezsiköltségét
igazoló, a kérelem benyújtását megelőző, egy hónapnál nem régebbi számlákat,
bizonylatokat, valamint a lakás használatának jogcímét alátámasztó iratot, így különösen
tulajdoni lapot, bérleti szerződést, lízing szerződést, használati szerződést,
lakáshasználatot megállapító jogerős bírósági határozatot.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott lakhatási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának
első napjától, egy évre állapítható meg.
(7)1 Az (1) bekezdésben meghatározott lakhatási támogatás összege havonta:
a) ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %át, 7.000,- Ft,
b) ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum 150 %-át, de
nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át, 5.500,- Ft,
c) ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum 200 %-át,
4.500,- Ft.
(8) A lakhatási támogatás folyósítása a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő
hónaptól a szolgáltató felé történik, és annak összegét a támogatással érintett költség
tekintetében a szolgáltató írja jóvá.
(9) Az (1) bekezdésben meghatározott lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások
számától. Külön lakásnak kell tekintetni a társbérletet, és a jogerős bírói határozattal
megosztott lakás lakrészeit.
(10) A lakhatási támogatás iránti kérelem elutasítása, vagy a megállapított támogatás
megszüntetése esetén ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől
számított 3 hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be ilyen irányú kérelmet.
(11) A lakhatási támogatást, és annak folyósítását meg kell szüntetni:
a) ha a kérelmező lakcíme a támogatás folyósítása alatt megváltozik, vagy a kérelmező
elhalálozott, vagy
b) ha a kérelmező, valamint a háztartásában élő személyek jövedelmi, vagy vagyoni
viszonyaiban – e támogatásra irányadó, jövedelemhatárt érintő - változás következik
be a változás hónapját követő hónaptól.
(12) Kérelmező a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról
15 napon belül köteles értesíteni a Hivatalt.
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Ápolási támogatás
5. §
(1) Ápolási támogatás állapítható meg - pénzbeli támogatási formájában - annak a Rezi
községben lakóhellyel rendelkező nagykorú személynek, aki 18. életévét betöltött,
tartósan beteg, állandó és tartós gondozásra szoruló, Rezi községben lakóhellyel
rendelkező személy ápolását, gondozását végzi, és a kérelmező családjában az egy főre
jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg.
(2) Ápolási támogatásban csak az a személy részesülhet, aki a Szoc. tv. 43. §-ban és a 43/A.
§-ban meghatározott ápolási díjra nem jogosult.
(3) A támogatásra irányuló kérelemhez csatolni kell a háziorvos által kiállított igazolást arra
nézve, hogy a gondozott állandó és tartós gondozásra szorul, valamint azt a háziorvosi
igazolást, mely tanúsítja, hogy a gondozó személy alkalmas az ápolási feladatok
ellátására.
(4) Nem jogosult ápolási támogatásra, ha:
a) a gondozásra szoruló ellátása házi segítségnyújtás keretében biztosítható –kivéve, ha a
gondozott családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem a nyugdíjminimum
háromszorosát nem haladja meg.
b) a gondozott személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint
nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,
köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt
vevő hallgatója, kivéve, ha
ba) a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben
a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott
időtartamot nem haladja meg,
bb) a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, vagy a
felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5
órát nem haladja meg,
bc) vagy a köznevelési, a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást
nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy
rendszeres közreműködésével valósítható meg,
c) ha rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja a beteggondozási
támogatás összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet a beteggondozási támogatás
folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási
jogviszony alapján - keresőképtelenné válása esetén - folyósítanak,
d) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, vagy felsőoktatási
intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, vagy
e) keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés
kivételével - a napi 4 órát meghaladja.
(5) Az ápolási támogatás havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg.
(6) Az ápolási támogatás egészségügyi szolgáltatásra és szolgálati időre nem jogosít.

(7) Kérelmező a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról
15 napon belül köteles értesíteni a Hivatalt.
(8) Az ápolási támogatást meg kell szüntetni, ha:
a) a gondozást végző személy vonatkozásában a (2) bekezdésében meghatározott kizáró
ok következik be,
b) a gondozott személy állapota az állandó gondozást már nem teszi szükségessé,
c) a gondozást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, a gondozott érdekeit,
egészségét, emberi méltóságát sértő magatartást tanúsít,
d) a gondozást végző, vagy a gondozott személy lakcíme megszűnik,
e) a gondozott személy elhalálozik.
(9) A gondozott személy érdekeit, egészségét, emberi méltóságát sértő magatartásnak minősül
különösen:
a) a gondozott személyt körülvevő környezet tisztaságának elhanyagolása,
b) a gondozott személyi higiéniájának elhanyagolása,
c) a gondozott állapotának megfelelő élelmezés biztosításának elmulasztása,
d) ha a gondozó a gondozottnak az orvos által előírt kezeléseken történő megjelenéséről,
részvételéről nem gondoskodik, a gondozott mielőbbi felépülését szolgáló, előírt
rehabilitációs kezeléseken való részvételét nem biztosítja,
e) a gondozó az orvos által a gondozott részére előírt gyógyszerezés szabályait nem tartja
be, vagy a gondozott megfelelő gyógyszerekkel való ellátásáról nem gondoskodik,
f) a gondozó a gondozott orvosi ellenőrzéseken való részvételét nem biztosítja, vagy azt
akadályozza.
(10) Az ápolási támogatást a (8) bekezdésében foglaltak bekövetkezése hónapjának utolsó
napjával kell megszüntetni.
(11) Az ápolási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától állapítható meg. Az
ápolási támogatást havonta, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell folyósítani.

Gyógyszertámogatás
6. §
(1) A gyógyszertámogatás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében
biztosított hozzájárulás.
(2) Gyógyszertámogatás állapítható meg – házipénztári kifizetéssel vagy lakossági folyószámára való utalással – gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó költségekhez való
hozzájárulás céljából:
a) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum kétszeresét – egyedülálló esetén a két és félszeresét – feltéve, ha

részére a feltétlen szükséges havi rendszeres gyógyszerköltségének összege
meghaladja a nyugdíjminimum 20 %-át.
b) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum két és félszeresét– egyedülálló esetén a háromszorosát – feltéve, ha
részére a feltétlen szükséges havi rendszeres gyógyszerköltségének összege
meghaladja a nyugdíjminimum 25 %-át.
(3) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell - a
havi rendszeres gyógyszerköltségéről - kizárólag a kérelmező személyes szükségletének
kielégítéséhez szükséges gyógyszerellátásról – szóló háziorvosi igazolást; a
Kormányhivatal Járási Hivatalának 3 hónapnál nem régebbi jogerős határozatát,
miszerint sem alanyi, sem normatív közgyógyellátásra nem jogosult.
(4)2 A gyógyszertámogatás egy évre, a kérelem benyújtása hónapjának első napjától
állapítható meg. A gyógyszertámogatás havi összege 10.000,- Ft, melyet a tárgyhót
követő hónap 5. napjáig kell folyósítani.
(5) Meg kell szüntetni a gyógyszertámogatásra való jogosultságot, ha:
a) a jogosult a Szoc. tv. 50. § (1) vagy (2) bekezdésében foglalt közgyógyellátásra szerez
jogosultságot,
b) ha a jogosult lakcíme a folyósítás időtartama alatt megszűnik, vagy
c) a jogosult elhalálozott.
(6) A gyógyszertámogatást az (5) bekezdésében foglaltak bekövetkezése hónapjának utolsó
napjával kell megszüntetni.
Rendkívüli települési támogatás
7. §
(1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt települési támogatást
eseti jelleggel a létfenntartás veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek
részére elsősorban a Szoc. tv. 45. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben.
(2) A Szoc. tv. 45. § (4) bekezdésében foglaltakon túl rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni,
ha a kérelmező:
a) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy
b) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok
megállapítása).
c) munkanélkülisége miatt bekövetkezett jövedelemcsökkenés,
d) szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, vagy
e) a nevelésbe vett gyermek családba való visszakerülésének elősegítése.
f) házasság felbontása miatt bekövetkezett rendkívüli élethelyzet,
2
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g) gyermekét egyedül nevelő szülő rendkívüli élethelyzete.
(3) Települési támogatás igényelhető:
a) az átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak
mérséklésére,
b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, így különösen:
ba) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de
esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy
bb) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer,
gyógyászati segédeszköz költsége együttesen olyan nagymértékű, hogy azt nem
képesek viselni, vagy
c) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra vagy
d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.
(4) Települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki a 7. § (1) és (2) bekezdések
szerint rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az
egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 150 %át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 200 %-át nem haladja meg.
(5) A települési támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb, mint 3000,- Ft.
(6) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon
rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 15 napon belül
ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra települési támogatás nem
állapítható meg.
(7) A polgármester a települési támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a
jogosultat.
(8) A rendkívüli települési támogatás kifizetéséről a megállapítást követő 3 napon belül kell
gondoskodni.
(9) Az eseti gyógyszerkiadás mérséklésére benyújtott települési támogatás iránti igény
megállapításának feltétele, hogy az igazolt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadás
költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, és a
kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában nem részesül közgyógyellátásban.
(10) Az eseti gyógyszerkiadás mérséklésére benyújtott települési támogatás iránt benyújtott
kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti vagy havi
költségéről szóló igazolást.
(11) A települési támogatás összege a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz igazolt költsége,
melynek kifizetéséről ebben az esetben a megállapítást követően azonnal gondoskodni
kell.

(12) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel igényelt települési támogatás
elsősorban a gyermek és fiatal felnőtt tankönyv- és tanszerellátásának támogatására;
nevelési oktatási intézménynél illetve egyéb tanítással, neveléssel, étkeztetéssel,
kollégiummal, szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatban felmerült költségek
kiegyenlítésére, illetve a gyermek egészségének megőrzésére állapítható meg.
(13) A támogatást a gyermekre, illetve a fiatal felnőttre tekintettel kell megállapítani és a
törvényes képviselőjének, illetve a fiatal felnőttnek kell folyósítani.
(14) A települési támogatás összege gyermekenként a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 20 %-ánál kevesebb, és a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
50 %-ánál magasabb nem lehet.
(15) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési
támogatásra jogosult az eltemettető, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át nem haladhatja meg.
(16) A támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos temetés költségeinek 10 %ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költség viselése a kérelmezőnek vagy
családjának a létfenntartását veszélyezteti.
(17) A helyben szokásos temetés költsége 200.000,- Ft.
(18) A települési támogatás iránti kérelmet, a haláleset anyakönyvezését követő 60 napon
belül kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélykérő,
vagy egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát, a
halotti anyakönyvi kivonat másolati példányát.
(19) A temetési segély a temetés költségeit igazoló számla hiányában is - utólagos elszámolási
kötelezettség mellett - megállapítható, kifizethető.
(20) Települési támogatásban kell részesíteni továbbá kérelmére azt a személyt is, aki meghalt
hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodik, feltéve, hogy nyilatkozata szerint
családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, és a települési támogatás nélkül az elhunyt
hozzátartozója eltemettetéséről nem tudna gondoskodni.
(21) A (20) bekezdés alapján megállapított települési támogatást pénzintézeti tevékenységnek
nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában kell nyújtani, melynek összege
legfeljebb 100.000 Ft lehet, és a törlesztési idő a 10 hónapot nem haladhatja meg.
(22) A polgármester az e rendeletben szabályozott települési támogatást különös méltánylást
érdemlő esetben is megállapíthatja, feltéve, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával
egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja, hogy a kérelem benyújtását közvetlenül
megelőzően az alábbi körülmények valamelyike fennáll:
a) kérelmezővel együtt élő közeli hozzátartozó 12 hónapon belül bekövetkezett halála,
illetve 6 hónapon belül történt házasság felbontása miatt a kérelmező családjában az
egy főre jutó jövedelem legalább 40 %-kal csökkent;

b) kérelmező tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, illetve tartósan beteg
vagy súlyosan fogyatékos hozzátartozóját gondozza;
c) 12 hónapon belül a kérelmező vagy házastársa, bejegyzett élettársa álláskeresővé
vált és nem részesül aktív korúak ellátásában;
d) a kérelmező vagy vele együtt élő házastársa gyermekének betegsége, balesete miatt
végzett ápolás, gondozás okán kérelmező 30egymást követő napot meghaladóan
táppénzt vesz igénybe;
e) kérelmezőt és családját baleset, elemi kár sújtotta;
f) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén.
(23) Az (22) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott körülmények fennállást a
következő okiratokkal kell igazolni:
a) ponthoz - halotti anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet és jövedelemigazolások,
b) ponthoz – magasabb összegű családi pótlék, fogyatékossági támogatás, ápolási díj,
c) ponthoz – munkaügyi kirendeltség hatósági bizonyítványa,
d) ponthoz – kórházi zárójelentés, táppénz igénybevételének igazolása,
e) ponthoz – elemi kár felméréséről szóló biztosítási jegyzőkönyv vagy szakvélemény
(24) Méltányosság kérelmező és családja esetében az adott naptári évben egy alkalommal
gyakorolható.
Aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételei
8. §3
Közfoglalkoztatás
9. §
(1) Az önkormányzat a nem foglalkoztatott személyek munkaerő- piaci helyzetének javítása
érdekében foglalkoztatást szervez. A foglalkoztatás közmunka, közhasznú munka vagy
közcélú munka (a továbbiakban: közfoglalkoztatás) keretében szervezhető meg.
(2) A közfoglalkoztatás különösen a következő feladatok elvégzésre irányul:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
3

árkok, útpadkák tisztítása, gyomtalanítása,
közterületek takarítása, hulladékgyűjtés,
közterületi fűnyírás, kaszálás,
parkosítás, faültetés, sövénynyírás,
virágágyások gondozása, virágültetés, locsolás, kapálás,
közintézmények takarítása, buszmegállók és környékük rendben tartása,
közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edények ürítése,
ebédkihordás szociális étkezők részére,
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i)
tájékoztatók, szórólapok kihordása a lakosság részére,
j) karbantartási munkákból szakértelmet nem igénylő feladatok elvégzése, segédmunkási
feladatok ellátása, földmunkák elvégzése,
k)
növénytermesztési, növényápolási feladatok ellátása,
l)
az önkormányzati intézményekben szakképzettséget nem igénylő feladatok
ellátása,
m)
szakmával rendelkezők esetében szakmájának megfelelő munka végzése.
Szociális szolgáltatások
10. §
(1) Az önkormányzat az alábbi szociális alapszolgáltatásokat működteti:
a) tanyagondnoki szolgáltatás,
b) étkeztetés,
c) házi segítségnyújtás,
d) családsegítés.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a tanyagondnoki szolgálatról önkormányzati rendelet rendelkezik.
(3) A képviselő-testület a szakosított intézményekben történő ellátást más szervek által fenntartott intézményekben biztosítja.
(4) Az önkormányzat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait társulásban
történő részvétellel, a házi gondozás feladatait pedig ellátási szerződés megkötésével
biztosítja.
Záró rendelékezések
11. §
(1) E rendelet 2015. március 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1/2012. (I.31.) önkormányzati rendelete.
Rezi, 2015. február 18.
Cserép Gábor
polgármester
A rendelet kihirdetve:
Rezi, 2015. február 25.
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