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Hegyesd Község Önkonnányzatának Képviselő-testiilete Magyarország Alaptőrvénye 32. cikk (2)
bekezdésébenés a szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény 92. §
(1) bekezdésébenés a 132" § (4) bekezdésében kapott feIhataImazás a|apján, a szociális igazgatásrŐI
és szociális ellátásokról szóló 1993" évi TII törvény 10. § (1) bekezdésében,25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében,45.§ (1) és (7) bekezdésében, 48. § (4)
bekezdésében,a 62, § (2) bekezdésében és 92.§ (2) bekezdésében, valamint a gyermekek
védelmérőlés a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 18. § (2) bekezdésében,29.
§-ában és a 151.§ (2a) bekezdésében,továbbá a helyi önkorményzatairól szóló 2011. évi
CLXXXX törvény 13. § (1) bekezdés 8) pontjának meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések
1"

A rendelet hatálya
1.§

A rendelet hatálya kiterjed Hegyesd községben lakóhellyel vagy tartőzkodási hellyel rendelkező
és életvitelszerűen lJegyesd községben élő magyar állampolgárokra, bevándorlási, letelepedési
engedéllyel rendelkező, tovabbá a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, a
(1}

hajléktalan személyekre és e szcmélyek gyermekeire.

A rendelet hatálya kiterjed tclvabbá a szociális igazgatásről és szociális ellátásokrÓl szÓlÓ 1993.
évi Iil törvény (a tovabbiakban: Szt.) 3. § (1) - (3) bekezdésébenmeg}tatározott személyekre,
valamint a gyámügl igazgatásről szóló 1997. évi XXXI törvény (a továbbiakban Gyvt.) 4. § (1),
(2)

(3) - (4) bekezdésében meghatározott személyekre is.

A rendelet hatálya alá tarloző szociális és gyermekvédelmi ellátások fedezetét az Önkorményzat
éves költségvetésétren kell tervezni.
(3)

A rendeletben szabályozott ellátási formák

2.§
(1)

a)

Atelepülési pénzbeli támogatások formái:
18. életévétbetöltött

tarJósan beteg Ltozzátarlozőja ápolását, gondozásátvégző személy ápolási

díja ( a továbbiakban: teiepülési ápolási díj)
b) gyógyszertámogatás
c) lakhatással kapesolato s kiadásokhoz nyúj tott támo gatás

-)

d) rendkívüli települési támogatás

-

da) az elhunyt személy eltemettetés ének költsé geihe z v alő ho zzáj árulás

db) rendkívüli gyógyszertámogatás

dc) gyermekek tanulmányainak támogatása
dd) új szül ö ttek bo zzátarto zó inak e gys z eri támo gatás a
(2) Természetben nyújtott szociális ellátások:
a) köztemetés

(3) Pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható ellátások:
a) l akhatás

s

al kapcsolato s ki adásokhoz nyúj tott támo gatás

b) gyermekek tanulmányainak

támogatása

(4) Szociális szolgáltatások

Szociális alapszol gáltatás formái

:

a) étkeztetés

b) házi s egítségnyúj tás
c) csaiádsegítés
(5) Gyermekvédelmi szolgáltatások:
a) gyermekjóléti szolgáltatás

b) gyermekek napközbeni

ellátása

Hatáskörök

gyakorlása
3.§

(1) A képviselŐ-testí.ilet áItaI az e rendeletben szabályozott ellátásokkal kapcsolatos átruházott
hatásköröket külön rendelet szabáIy ozza.

(2)

Az

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
féléventetestiileti ülésen tájékoztatja.

a hatáskör gyakorlója a

képviselő-testületet

(3) A2. § (4) bekezdésóben és (5) bekezdés a) pontjában megfiatározott szolgáltatásokat a Tapolca
Környéki Önkormányzati Társulás Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szoltálat (a
továbbiakban: Szolgálat), (székhelye: 8300 Tapolca Nyárfa u.3.) biztosítja. A 2. § (4) bekezdésében
meghatározott szolgáltatások igénybevétele iránti kérelemről a Szolgálat Yezetője dönt, az (5)
bekezdés a) pontjában foglalt szolgáltatást az intézménykérelem nélkül, rendeltetésénélfogva
biztosítja,
(4) A 2. §. (5) bekezdés b) pontjában meghatározott gyermekek napközbent ellátását, a Közös
Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda ( 8296 Monostorapáti, Óvoáa u. 5.) és a ,,Művészetek
VÖlgye" Altalános Iskola (8296 Monostorap áti Zinyi u.l.), (továbbiakban: iríézmények)nyujtják.
A 2. §. (5) bekezdés b) pontjában meglatározott gyermekvédelmi szolgáltatás igénybevételéről
közvetlenül az oktatási intézmény Vezetője dönt.

Ertelmező rendelkezések

4.§
A rendeletben szereplő és alkalmazott fogalmak tartalmára vonatkozóan az Szt. 4. §-ában foglaltak
az irányadóak.
II" fejezet

ÁlrnrÁnqo s EL JÁRÁsI s zABÁLyoK

A

szociális és gyermekvédelrni ellátás megállapítása iránti eljárás kezdeményezésére,az eljárás
lefolytatására, illetve a jogorvoslati eljárásra az Szt., a Gyl.t., a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló I49l1991. (IX. 10.) Kormányrendelet (továbbiakban
Gyer.), a pénzbeli és terrnészetbeni szoeiális ellátások igénylésénekés megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályaíról szóló 63l20a6. GII. 27.) Kormányrendelet (továbbiakban
Kormányrendelet) rendelkezéseit, a közígazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairől szóló 2804. évi CXL törvény (továbbiakban Ket,) rendelkezéseit - az e rendeletben
meghatározott eltérésekkel kell alkalmaz;ni.

Az eljárás megindítása
5.§
(1)

Az

eljárás megindítása történhet:

- kérelemre, illetve
- a szeméIyes gondoskodást

nffitó szoeiális ellátások kivételével- hivatalbóI.

A 2. §-ban meghatározott ellátások iránti kérelmeket - a 2. §. (a) és (5) bekezdéseiben megjelölt
szolgáltatások kivéteiével- a képviselő-testület hivatalához - Monostorapáti Közös Önkormányzati
Hivatal 8296 h4onostorapáti Petőfi u. ]_23. - ( a továbbiakban: hivatal) kell benyujtani vagy postai
úton me gküideni, az egyes ellátásoknál szab ály ozottak fi gyel emb evétel ével.
(2)

(3) A kérelmet szóban vagy írásban iehet előterjeszteni, a szóbeli kérelemrőI jegyzőkönyvet kell
felvenni.

(4) Etetveszéllyei vagy súlyos kárra] fenyegető helyzet során az azonnali intézkedést igénylő
ügyben a kéreinret távbeszélő útján is elő lehet terjeszteni. Az ngyféInek az azonosításához
szükséges természetes személyi azonosító adatait - név, szüIetési hely, idő, anyja neve, lakcím közölnie kell, ezekről és a kérelemrő] hivatalos feljegyzést kell készíteni.
(5)

A

2" §. (4) bekezdésébenmeghatározatt szalgáltatások igénybevétele iránti eljárást a Szolgálat

Ir'ezetőj énélkell kezdeményezni"

(6) A 2. §. (5) bekezdés a) pontjában foglalt szolgáltatást az intézménykérelem nélkiil,
rendeltetésénélfe,gva biztosítja, a b) po,ntjaban me§tatátozott gyermekvédelmi szolgáltatás
igénybevételétközvetlenül az clktatási intézményYezetőjénél kell kezdem ény ezni.

-4(7)

Az

eljárás hivatalból történő megindítására javaslatot tehet:

a) a polgármester;

b) a települési képviselő;
c) a jegyző;
d) egészségügyi szerv;
e) társadalmi szervezet;

f) közoktatási

intézmények (óvoda, iskola) vezetője, ifjúságvédelmi felelőse;
g) a Balaton-felvidéki szociális és Gyermekjóléti szolgálat dolgozói.

6.§
(1)

A kérelmező kÖteles együttműködni

a hivatallal a szociális helyzetének feltárásában.
ellátásra valÓ jogosuttság elbírálásához - ha jogszabily másként nem rendelkezik _
e
rendelet szerint kell benyújtani a jövedelmi viszonyokra v-onitkozó nyilatkozatot,
illetve igazolást.
A jÖvedelemszámításnál irányadó időszak tekintetében az Szt. 10. §-a rendelkezéseit kell
alkalmazni.

A szociális

A kérelemhez csatolni kell a (1) bekezdésben meghatározottakon kívül mindazokat a
bizonYÍtékokat, amelyeket jogszabáIy az egyes ellátásoúál előía továbbá
amelyek az t:gy
elbírálásához elengedhetetlenül szüksé gesek.
(2)

(3)

A

hivatalból indult eljárásoknál az (1) és (2) bekezdésben meghatározott, a kérelemhez
csatolandó iratokat az úgyíéltől,az eljárás megindítás átőI számított B naion belüt
kéri be a jegyző.
A hivatalból induló eljárásoknál a jövedelmi igazolástól a hatáskör gyakórlója eltekinthet.
A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása

7.§
(1) A havi rendszerességgel adott pénzbeli ellátásokat a tiárgyhónapot
követő hónap 5. napjáig
háziPénztárból készPénzben,postai utalványon vagy folyószimlára való átutalással
fizeti ki a
hivata].
(2) A rendkívüli települési támogatások kifizetése a határozat kézhezvételétől
számított 3 napon
belül házipénztárból készpénzbentörténik.

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

8.§
(1)A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésérevonatkoző szabályokat az Szt.
17.
tartalmazza.

§_a

(2) Kérelemre a hatáskÖr gyakorlój a az Szt. 17. (5) bekezdése alapján
§
a hatáskörébe tartozó
szociális ellátás megtérítésétméltányosságból:
a) elengedi, ha a kÖtelezett családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum I30 o/o-ánáI, egyedül élő esetében I50 a/o-ánálálacsonyabb;

családjában az egy főre eső jövedelem a
b) csökkenti, és részletfizetést engedélyez, ha a kötelezett
o/o-a, egYedül élő esetében 150 és 200 o/o-akÖzÖtt
mindenkori öregségi nyugdíjminiáum tgo e, LSO

jövedelem a mindenkori
Iíi,rr,.,rrzetéstengedélyez lra a köteiezett esaládjában az egy főre eső o/o_a között van,
tso és 200 %o_a, egyedül élő esetében 200 és 250

úegséginyugdíjmin"i*oÁ

neÜtúizótéi maxirnum

12 hónapra engedélyezhető,

Adatkezelés

9.§
18 - 24. §-a szerint illeti meg
A szociális ellátásokra vonatkozó adatkezelés és adawédelem az Szt.
az igénylőket.

1992. éVi LXIII w. 3. § (5) bekezdése alapján az érintett
va!Ő hozzájárulását vélelmezni kell,
kérelmére indult etjárásban a szükséges adatainak kezelésére
Erre a tényre az érintett ügyféi figyelmét fel kell hívni,

A személyes adatok védelrnéről szóló

III.fejezet

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
Települési támogatások
Települési ápolási díj
10. §

hozzátartozőja a kérelmező, aki 18. életévétbetöltött tartósan beteg
g:r. § (il bókezdés 2. pont] - gondozásatvégzí,
ietr..
hónapnál hosszabb időtartarnban állandó
Tartósan beteg az a szernély, aki etoreiatnatolag iarom
ápolást, gondozást igényel.
(1) Ápolási díjra jogcls

alt az

aZ
ellátásra jogosult az ahozzátartozŐ, akinek a családjábaÍl
{2) Az(1) bekezdésben meghatározott
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
egy főre számított jövedelem összege nem haládla meg
o/o_
o/g_át, e gyedülálló esetén annak 200
át.
oiáze gének I'a

nem állapítható meg ápolási díj annak,
(3) Az (t) bekezdésben meghatározott ellátás tekintetében
iXineX a járási hivatal már megállapított ápolási díjat,
Nem jogosult ápolási díjra a hazzátartoző,ha
naPPali ellátást
a) az írya1tszemély két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti,valamint
ouev bentlákásos *roóiáli* intézményi ellátásban részesül;
"y*.itoáptlló rendszeres pénzellátásban részesiil, és annak összege meghaladja az áPo]rási díj Összegét;
b) az
tÖrténő munkavégzéskivételével'anaPi 4
c)keresőtevékenységet folytat és munkaid eje - azotthon
órát meghaladja.

(4,)

(5)Azápolásidíjravalójogosutrtságotmegkellszüntetni,ha
ál'az aiottszemély árhpoá az állandó ápotrást már nem teszi szükségessé,
b) az ápolást végz$ személy a kötelezettségét nem teljesíti,
c) az ápa\t személy meghal"

-6@)

Az ápolási díj összege az

éves központi költségvetési törvényben meghatározott összeg80%o-a.

(5) A 16. § (1) bekezdésében meghatározott ellátás e rendeletben nem szabáIyozott kérdéseirekülönösen az ellátás megszüntetésére, az ellátás megállapításához szükséges dokumentumok
benyújtására, a szolgálati időre való jogosultságra - vonatkozőan az Szt. 42. § (2) - (4)
bekezdéseiben valamint a 44. § (2) - (3) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni.

Az ápolási díj iránti kérelmet az e rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon
kell benyujtani, csatolni kell a 2számű melléklet szerinti háziorvosi igazolást, a 4. számú

(6)

melléklet szerinti jövedelemnyllatkozatot, valamint az abban felti.intetett jövedelmek valódiságanak
igazolásétr a szolgáló iratokat.

(7)Az ápolási díjra való jogosultságot kétéventefelül kell vizsgálni.
Gyógyszertámogatás
11. §

(1)Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, aki szociálisan rászorult és rendszeres
gyógyszerköltsége, illetve győgyászati segédeszközének költsége olyan magas, hogy azt
létfenntartás a veszélyeztetése nélktil nem kép es vi s elni.

(2)Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek a havi rendszeres győgyitő
ellátásának a háziorvos által igazolt tédtésidíja (a továbbiakban rendszeres győgyitő ellátás
költsége) eléri vagy meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 20 Yo-át, feltéve, ha az egy
ftíre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdlj mindenkori legkisebb összegének 250 %át, egyedül élő személy esetén 300 %-át.

(3) A

győgyszertámogatás iránti kérelmet e rendelet 3. szétmű melléklete szerinti
fon,nanyomtatványon kell benyújtani. Csatolni kell a kérelem nyomtatványon felftintetett
jövedelmekről az ígazolást, valamint a 2. számú melléklet szerinti háziorvos igazolást a havi
gyógyszerköltségrő1.
(4) A gyógyszertámogatás havi mértékea háziorvos által kiadott igazolásban
100 Ft-ra kerekítve).

(5)

A

hatáskör gyakorlója
időtartamra állapítja me g,

a

közölt

összeg 50 %-a (

a kérelem benyújtásának hónapjától egy év

győgyszertámogatást

Lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás
12.

§

(1) A lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás a szociálisan rászoruló háztartások
részérea háztartás tagjai áItal lakott lakás céljára szolgáIó helyiség fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik - villanyáram, víz, gáz, túzelőanyag - viseléséheznyújtott hozzájárulás.
(2) A hatáskör gyakorlója a lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás
formájában nyujtja - a szoigáltató részéretörténő utalással - azon rendszeres kiadásokhoz, amelyek
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását legnagyobb mértékbenveszélyezteti.
(3) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének I50o/o-át, egyedül éIő esetén
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 o/o-át.
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-

A támogatás összege:
- ha a háztartásban az eqy főre jutó havi nettó jövedelem összege 30.000 - és a nyugdíjminimum
I50 %-a között van: havi 3,000.-Ft;
- ha a háztartásbarl az eW ftire jutó havi nettó jövedelem összege 20.000 -30.000.-Ft között van:
(4)

havi 3.500.-Ft;
ha ahéntartásban az egy ftíre jutó havi nettó jövedelem összege 0-20.000.-Ft között
4.000,-Ft;
- egyedül élő személy esetétren: havi 4.500.-Ft.

van: havi

A kérelrnet az e rendelet 5. számú melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani, melyhez
csatolni kell a háztartás tagjainak jövedelmérőI szőIő igazolásokat, a lakhatást legjobban
(5)

veszélyeztető kiadás kérelmező nevére szőIő közűzemi számláj át.

A hatáskör gyakorlója a lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nffitott támogatást egy évre
állapítja meg a kérelem benffitása hónapját követő hónap első napjától.
(6)

(7)A kérelmező részéremegáilapított összeget

a

hónap S-ig - havonta utalja a szolgáitató részére.

hivatal utóIag, - a jogosultság kezdetét követő

A tüzelő vásárlására nyújtott támogatást egy összegben - a jogosultság kezdetét követő hónap S-ig a hivatal készpénzben fizeti ki a jogosuit részére,aki 30 napon belül köteles bemutatni a tüzelő
megvásárlásáról szóló számiát"

Rendkívüli települési támogatás
13. §

(1) Kérelmérerendkívüii települési támogatásban kell részesíteni az Szt. 45.§ (3) és (4)
bekezdésében meghatározott esetekben azt a személyt, akinéI az egy főre számított havi családi
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének I50 o/o-át, egyedül élő esetén
annak Z\ao/a-át nem haladja meg,
(2) Különös

méltánylást érdemlő esetben - pl" elemi kár, a létfenntartást veszélyeztető lopás, rablás,

két hónapot meghaladó tartós betegség, váratlan és súlyos betegség miatti gyógyszerköltség
jövedelemhatártól függetlenül rendkívülj települési támogatást kell megáIlapítani, ha a kérelmező
rendkívüli körülményt igazolja, arra vonatkozóan nyilatkozatot tesz, illetőleg, ha az köztudomású.
(3)

A rendkívüli települési támogatás mértéke]..CI00.- Ft-tóI 20.000.- Ft-ig terjedhet.

(4)

A

a

(2) bekezdésébenmeghatározott esetben a segély mértéke30.000.- Ft-ig terjedhet.

A rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nffitható. A kölcsönként
folyósított rendkívüli települési támogatást 12 hónap alatt kell visszafizetni, de a hatáskörrel
rendelkező ennél rövidebb visszafizetési időt is megállapíthat.
Az első törlesztő részlet visszafizetése az ellátás kifizetésének hónapját követő második hónaptól
esedékes. A törlesztő részleteket minden hó S-ig kell a hivatal pénztárába befizetni.

(5)

A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az e rendelet 4. számű
meiléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmek
valódiságának igazolására szolgáló iratokat. A kérelem benffitható az e rendelet 6számú

(6)

mel]éklete szerinti forrnanyomtafr,iányon is"

_8(7) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemről a hatáskör gyakorlója az (I) bekezdés
szerinti esetben 15 napon belül, a (2) bekezdés szerinti esetben lehetőség szerint azottnal de
legkésőbb 3 napon belül dönt.
Temetési támogatás

14.§
(1) Kérelemíe, az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez valő támogatást kell nyújtani
annak a szociálisan rászorult személynek, áh - számlával igazoltan - a temetésről gondoskodott és:
- a haláleset időpontjában hegyesdi lakos vagy
- az elhunyt volt hegyesdi lakos , vagy az elhunyt lakcíme tartós bentlakásos intézményielhelyezés
miatt szűnt meg.

(2) Szociálisan rászorult személynek kell tekinteni azt az eltemettetőt, akinek a jövedelme az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400o/o-át nem haladja meg.
(2)A támogatás összege esetenként 30.000,- Ft.
(3)Temetési költségbez val'ő támogatás nem állapítható meg annak, aki a hadigondozásról szóló
1994. évi XLV. törvény alapján jogosult ilyen támogatásra.

Rendkívüli ryó gyszertámo gatás
15. §

a személy, akinek nevére szóló
számlákkal igazolt gyógyszerköltsége:
a) ha családj ában az egy feíre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum kétszeresénélkevesebb a

(1) Kérelemre rendkívüli gyógyszertátmogatásra jogosult az
15 oÁ-át;

b) ennél magasabb jövedelemmel rendelkező esetében a30 oÁ-át, egyedül élő esetében a20 Yo-át
eléri vagy meghaladja
(2)
rendkívüli gyógyszertámogatás összege a számláI<kal igazolt gyógyszerköltség 50 %-áig
^
terjedhet,
de nem lehet több esetenként 20.000.- Ft-nál.

Gyermekek tanulmányainak támogatása
16.§
(1)

A gyermekek tanulmányainak támogatása a (z):
Tanévkezdés miatti - általános iskolai, középiskolai, nappali tagozatos felsőfolcu oktatási
intézményi - többl etkiadásokhoz (tankönyv, i skolai fel szerelés stb. ) ;

(2) Kérelméregyermekek tanulmányainak támogatására jogosult az a sz:ijlő, akinek a családjában az

egy ftíre szíttnítotíjövedelem az őregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 Yo-át,
gyermekét egyedül nevelő szülő esetében annak 250%-át nem haladja meg.

9kérelemhez csatolni kelt aZ 4" számtt melléklet szerinti jövedelemnylatkozatot az
igazolásokkal és az (1) bekezdés esetén a kérelemben fel kell tüntetni az ellátást biztosító

(3)

A

intézmény me gnevez
(4)

és ét.

A szülő tanulói, hallgatói jogviszonyt (5) bekezdésben foglaltak kivételévelköteles igazolni.

(5)A Monostorapáti ,,Művészetek Völgye" Általános Iskolában tanulÓ gyermek támogatásra valÓ
jogosultságát az intézményvezetője igazolja. Az intézményvezető minden év augusztus 31-. naPjáig
mógküldi iz önkormányrit hivatalába az intézményben tanuló gyermekek névsorát, osztálYonként.
(6) Atámogatás havi összege: gyennekenként évi egyszeri 10.000._ Ft;

Újszülöttek

hozzátartozóinak egyszeri támo gatása

17.§
(1) Kérelemre - egyszeri támogatásban részesülnek a községben élő Újszülöttek

hozzátartozői.

(2)újszülöttek hozzátartozóinak egyszeri támogatására jogosult az a szülŐ, akinek a családjában aZ
io." szétmított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 Yo-át,
"gy
gyermekét egyedül nevelő szülő esetében annak 400%-át nem haladja meg.

A támogatás további feltétele, hogy az újszülött valamelyik szülője a szÜIetést megeiőzően legalább
két éves folyamatos hegyesdi lakóhellyel rendelkezzen.
(3)

A kéretemhez esatolni kell az újszülött születési anyakönyvi kivonatának másolatát.

(4) A támogatás rnértéke:gyermekenként 20.000.- Ft.

Nyugetlátásban részesülők egyszéri támogatása

18.§
(1) Hivatalból, december hónapbarr egyszeri támogatásban részesülnek a kÖzsógben élő

nyugellátásban részesülő személyek.
(2)

A nyugellátásban részesülők egyszeri

a) akinek a esaládjáb an

az

egy

támo,gatására jogosult:

fiíre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének 3aa %-át;
b) egyedül élő esetében annak 4a0%-át nem haladja meg.

-
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A támogatás feltétele, hogy a hivatal általi felhívásra a nyugellátásban részesülő személy a
jövedelméről szóló igazolást mutassa be.
(4)

A

támogatás mértéke:

a) családban élő esetében 3.000.- Ft;

b) egyedül élő esetében 5.000.- Ft.
IV. fejezet

TERMESZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOX
köztemetés
19.§
(1)Köztemetésként a hatáskör gyakorlója csak a helyben szokásos legolcsóbb temetést rendelheti el.
A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege: 200.000.- Ft.
(2) Az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontja alapján az eltemettetésre köteles személy a köztemetés
költségeinek megtérítésérevonatkozőan az e rendelet 9.§ (2) bekezdésétkell alkalmazni.

Pénzbeli ellátás helyett természetben nyújtott ellátások
20. §

hatáskör gyakorlója döntése alapján a célszerő felhasználás érdekében a megállapított
pénzbeli ellátás természetbeni ellátás formájában is adható.

(1)

A

(2)Természetbeni ellátás különösen:
díjak átvállalása.

a ruhanemű, az

élelmiszer) attizelőanyag vásárlása, akőzizemi

(3) A vásárlásokhoz nyújtott támogatás összegének felhasználását a felvéte|tő| számított 15 napon
belül névre szőlő számlával kell igazoln|

A felhasználásba bevonható a családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa.
V. fejezet
SZ o C

IÁLIS

SZ

ol,cÁrrerÁs ox

Alapszolgáltatások
Gyermekjóléti szolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgálat
21. §

A telepüIési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekjóléü szolgálat feladatait a
,,Tapolca környéki Önkormányzatok Társulása Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálata " székhelye: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3. intézmény ( a továbbiakban: Szolgálat)
(1)

keretében biztosítja.

(2) A SzolgáIat ellátja a Gyvt. 40. §-ában meghatározott alapfeladatokat, továbbá a Gyvt. 39. §ában f o glalt szolgáItatásokat.

-
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Etkeztetés
22.
(1)

§

A települési önkormányzat az étkeztetés keretében az Szt.62. §-ában meghatározott szociálisan

rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri étkeztetéséről gondoskodik,

(2} Az önkormányz at "az étkeztetós körébe tartoző feladatok ellátását a ,,Tapolca környéki
Önkormányzatcrk Társulása ( a továbbiakban: Társulás) Balaton-felvidéki Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálata ,, székhelye: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3. ( továbbiakban: Szolgálat)-al
kötött társulásí megállapodás alapjan biztosítja. A Szolgálat határozza meg az étkeztetést biztosító
intézményt,az intézménlvezető bírálja el a kérelmeket és á|lapitja meg a fizetendő tédtésidíjat.
(3) Az ellátás igénybevételénekfeltételeit, a fizetendő tédtésidíjakat a Társulás által felkért
település Önkormányzata Képviselő-testtiletének önkormányzati rendelete tartalmazza.

Házi segítségnyújtás
23" §

(t) Házi gondozás keretében gondoskodik az önkormányzat az Szt. 63. §-ában

meghatározott

feltéte}eknek megfelelő szenrélyekről.

Az önkormányzat aházi segítségnffitás körébe tartozó feladatok ellátását a ,,Tapolca környéki
önkormányzatok Társulása ( a továbbiakban: Társulás) Balaton-felvidéki Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálata ,, székhelye: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3. ( továbbiakban: SzolgáIat)-al
kötött társulási megállapodás alapján biztosítja. A Szolgálat intézményvezetője bíráIja eI a
(2)

kérelmeket és állapítja meg a fizetendő térítésidíjat.

(3)Az ellátás igénybevételénekfeltételeit, a fizetendő térítésidíjakat a Társulás által felkért
település Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati

rendelete tartalmazza.

Családsegítés
24"§

Az

önkormányzat esaládsegítő szolgáltatás keretében, térítésmentesenáltalános segítő
szolgáItatást nyujt az Szt. 64. §-ában meglratározott egyének, családok, valamint küIönböző
közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való

(1)

alkalmazkodáshoz.
(2}

A esaládsegítő szolgátat közreműköök

az Szt" 65/A. §-ában rögzített feladatok ellátásában is.

családsegítő szolgáltatáshoz való hozzájutást a ,,Tapolca környéki
önkormányzatak Társulása ( a továbbiakban: Társulás) Balaton-felvidéki Szociális és
Gyermekjóléti SzolgáIata ,, székhelye: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3. ( továbbiakban: Szolgálat)-a}

(3)Az önkormányzat

kötött

a

társulási megállapodás alapj

ián

biztosítja"

-
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F'alugondnoki szolgáltatás

25.§

Az Szt.60. § (1) bekezdésébenmeghatározott feladatok ellátására önkormányzat falugondnoki
szolgáltatást működtet, amellmek részletes szabíúyaitkülön rendelet tartalmazza.

VI. fejezet

zllP(Ó ns

vncyEs RENDELKEZESEK

Hatályba léptető rendelkezések
26.§
(1) Ez a renáelet 2015. március 1. napjával lép hatályba.

(2)Ezen rendelet hatátyba lépésévelegyidejúleg hatályát veszü Hegyesd község Önkormányzata
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2013.(XII.31.)
Képüselő-testülete
szociális

a

önkormányzati

rendelete.

*-t*k
stark sándor
polgánrrester

Záradék;

A rendelet kihirdewe:

#W

és

ff
}Goídl

1_] eJ

hr.a.? LászlónD
JegyZo

HATÁSvIZSGÁLAT
A2011. január l_jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
Jat.) 17. §-a szerint:

,17. § (1) Ajogszabály etőkészítője - ajogszabály feltételezett hatásaihozigazodő részletességűelőzetes hatásvizsgálat elvégzésóvel felméri a szabályozás várhatő következményeit. Az
előzetes hatásvizsgálat sredményéről .." önkorményzatl, rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét táj ékoztatni kell. |... ]
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélthatását, különösen
aa) társ adai mi, gazdasági, költségvetési hatás ait,
ab) kömyezeti és egészségi következményeit,
ac) adminis ztr ativ terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét,a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásáhaz szükséges személyi, szervezeti,tárgyí és pénzügyi feltétele
ket".

,A szoeiális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
tervezetében (a tovtrblriakban: Tervezet) foglaltak vánhatő hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében
foglalt elvárások tükrében - az a|ihbiak szerint összegezhetők:
a)

A tervezett jogszatlály valarnennyi jelentősnek ítélthatása

aa) A iogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Tervezet elfogadásának társadalmi hatása, hogy a már eddig is meglévő támogatások
megniaradtak, a megszűnő elléftások helyett aTervezet - az eddig sem.biztosított adósságkezelési
szolgáltatás kivételével - valamennyi helyett furtalmaz új ellátást. Az Or. által bevezetett lakhatás
költségeihez nyújtott települési támogatás megáIlapitásának jövedelmi feltételei a jelenlegi
szabályazásnál szigorubbak, így lehetnek olyan ügyfelek, akik nem lesznek jogosultak az e||átásra.
Gazdasági, költségvetési hatása, hogy az Ör-ben megállapított ellrátásokat önkormányzati forrásból

A

kell fedezni"
ab) A

jogszabály környezeti és egészségi következményei

ac) A

jogszabály adminisztratív tcrheket befolyásoló hatásai

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti következményei nincsenek.

A Tervezet elfogadása adminisztratív többletterhet nem indukál.
b) A jogszabály megatkotásának szükségessége,a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A Rendelet megalkotásának elmaraóása a Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Felügyeleti Föeisztályának eljárást vonja maga után.
c) A jogszabály alkalmazásáhaz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rentlelet a\kalmazása a jelenlegíhez kepest többlet szemÓlyi,
szervezeti, és tárgyi feltételt nern igényel, a segélyezésjelenlegi szinten tartása viszont több
pénzigyi forrást igényel az eőőígmegszokottnál.
Monostorap át\, 2ütr5. február 1 7"

{.ou.')ru,
,.,

,i.l.,..,

JeEyZo

|ru,L'

Részletes indokolás

A szociális

igazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
I34/E. §_a alapján a
telePÜlési ÖnkormánYzat képviselő-testülete a település i támogatás
megállap ításának,kifizetésének,
folYÓsításának, valamint fe\használása ellenőrzésének szabályáirőt
szóú .".rd"l"tét legkésőbb 2Ol5.
február 29-áigmeg kell alkotnia.
A rendelet bevezető részébenkerültek felsorolásra azok a jogszabályhelyek, amelyek
a rendelet
alkotására hatalmazták fel az önkormányzat képviselő-testiiletét.
Az 1. §-ban a rendelet hatályakerült megfogalm azásra.
A 2, §-ban felsorolásra került, hogy mely eliátások kerültek a rendeletb
en szabályozásra.
Felsorolásra kerüItek a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások,
valamint a 2. § tartal mazza a
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás fórmájában'is nyújtható ellátások körét.
Az Szt, a hatáskÖrt a KéPviselŐ-testületre telepíti, aki annak gyakorlását átruházha
tja az Mötv. 41.,
§ (4) bekezdése alaPján- Tekintettel a jogszaUátyi fethatalmazisra és a célszerűségre,
a rendeletben
azon hatáskÖrÖket, melYek gYors intézkedést igényelnek, javasolt polgármesterre
átruházni. A
pénzbeli és természetbeni ellátások közüI az átruuJázőtt
hatáskörök kiilón róndeletben _ a szervezeü
és MŰkÖdési SzabálYzatban - kerülnek szabályozásra. A 3. (3)
és (a) bekezdése a szociális
§
szolgáltatások biztosításáról szól.

A 4, §

a rendeietben

alkalmazandó foga}makat határozza meg, melyeket az Szt. kötelezően
előír.
§-o_bul kerÜlt meghatározásra a kérelmek benffitásának módja, a szociális
szolgáltatások igénYbevétele iránti eljárás menete, a támogatások
kifizótésének módja.

Az 5,; 6,és 7,

A 8, § a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtédtésérevonatkozó szabályok
at tartalmazza.
A 9. § az adatkezelési előírásokról rendelkezik.
A ]0 §-ban a telePÜlési ápolási díjra vonatkozó feltételek keniltek megállapításra.
A 11. § rendelkezik a gyógyszertámogatás igénylésénekfeltételeiről.

A

12, § szabálYozzale a lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz

nffitott támogatás feltételeit.
13, § a rendkívÜli.települési támogatás benyújtásának retieteteit,
a ri'. 9 az elhunyt személy
eltemettetéséhez valő hozzétláruJásként fizeieit rendkívüli
települósi iámogatás feltételeit
szabályazza.
A 15, § rendelkezik_a rendkívüli győgyszertámogatásról, a 16. § a gyermekek tanulmányainak
támagatásáról és a 17. § szabályozza azujszilöttek-hozzátártozőinakegyszeri
támogatását.
A l8, § rendelkezik a köztemetésről.
A 19" § a Pénzbeli ellátás helyett természetben nyújtott ellátások köréről rendelkezik.
O
?O S a GYermekjóléti szolgáltatás és Cyermet<.|Oi éti Szolgálatbiztositását szabályozza.
A21, § foga|mazzamegaz étkeztetést, a22. § ahazisegítségnyujtást ós a 23.
§ a családsegítést.
A24. § a rendelet hatálybalépésétszabályozza.

A

1"

szúmúmelléklet a /2015"

űI.1 Ónkonnánvzati

rendelethez

rrantr*t
a települési úpoltísidíj mególlapítására

Az úpolást végző személyre vonatkozó adatok

I.

l"I. Személyes adatok

1.1.2" Születési neve:
1.1.3. Anyja nove: "..".",.
1,1.4. Születési hely, idő (év,1ró, nap):
1,1"5" Lakóhelye:
1

.1.6. Tartózkodási helye:

I " I "7 "

T ársadalombiztosítási

jele:

1.

1.8. Adóazonosító

1.

1.9. Állampolgársága:

1 "1 .1

0.

Az

Azonosító Jele

:

.."."...."

ápolt személlyel való rokoni kapcsolata: ......... .....

1.1,1l" Telefonszám (nem kötelező megadni): ..."""..."...........:.........
I"1.I2" Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítástfizetésíszámlaszátmra kéri):

1.1.13"

A fizotési számlátvezető pénzintézet neve:

I"1"14"

Akérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

........

1"1"14.1.

tr

|.1 "14.2.

D EU kék krártyával rendelkező, vagy

1.

1 "

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,vdgy

14.3. tr bevrándorolt/letelepedett, vagy

í . 1 " I 4, 4 "

!

menekiil

tl

oltalmazatt/hontalan.

1,

2. Jogosultsógi feltételelrre vonatkozó adatok

1.2.1.

Az ápolasi díj megállapításéú.anavaló tekintettel
tr

|

18. életévétbetöltött

kerem, hogy az áryolt személy:

tartósan beteg.

.2.2. í{tjelentan, hogy
1

.2.2.1 . keresőtevékenységet:

t.2.2.1.1.

ü nem folytatok,

1.2.2.1.2.

n napi 4

L2.2.I.3.

l

őráhan folytatok,

otthonomban folyatok;

l .2.2.2. nappali tagozaton tanulói, hallgatói
1

.2.2.3 . rendszeres

1.2.2.3.I.

!

jo

gviszonyb an nem állok;

pénzellátásban

részesülök és annak havi összege: ....,........,

I.2.2,3.2. E nem részesülök;
I

.2.2.4. az apolási tevékenységet :
l .2.2.4.1 .

n

a lakóhelyemerr/tartózkodási

helyemen,

1.2"2.4.2. D az ápolt szernély lakóhelyérr/tartőzkodási helyén

végzem (a megfelelő aláhűzandő);
I.2.2.5. életvitelszeníen a lakóheiyemerr/tartózkodási
aláhtaandő).

helyemen élek (a megfelelő rész

2.

Az ápolt szeméIyre vonatkoző adutok

2"1, Személyes adatok

2.I.I. Neve:
2.1,2" Születési neve: ....."..
2.1"3. Anyja neve: ........

2"I"4. Születési lrely, idő (év, hó, nap): ....,"...
2"I"5" Lakóhelye:
2

"l .6. Tartózkodási helye:

2 "1 "7 .

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: . ".......
"

2"L8.Ha az ápolt személy nern cselekvőképes,
2 "I .9 "
2. 2 "

képviselő neve:

A törvényes képviselő lakoíme:

J o go s ul t s á gi

2"2"l"

a törvényes

!

fe

l t ét e l e

lcre

va n

at ko z ó ny i l atko z at

Egyetértek azzal,hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező

hozzátartozőmvégezze"
3"Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljarás során történő
felhasználásához.

Kelt:

az ápoIástvégző személy aláitása

az ápolt személy vagy törvényes képviselője
aláirása

4. Tájékoztaíó a kérelem kiíöltéséhez
A megfelelő választ X-szel kell jelölni, és aluályző adatokat ki kell tölteni.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
értelmében
Nem

jogosult ápolási díjra a hozzátartozó,

- keresőtevékenYséget

törv,ény (a továbbiakban: Szt.) 42. § (1) bekezdése

ha..

folytat és murrkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát megbaladja,
- szakiskola, kÖzéPiskola, illetve felsőoktatási intézménynappali tagozatos tanulója,
hallgatója,
- rendszeres Pénzellátásban részesiil és annak összege meghataaiiaz ápolási a4 os.zeiet.
Nám tekintendő rendszeres
Pénzellátásnak az a táPpénz, amelyet az ápolásí díj folyósításának időtartama alatt végzéttkeresőtevékenységbőladódó
biztosítási jogv-iszony alapján - keresőképtelerrné válás esetén - folyósítanak, továbbÍ" aza sajátjogú
n}ugdlj, korhatár
elŐtti ellátáS, szolgálati jarandóság, balettművészeti életjáradék, áimeneti bányászjáradeh rárcanisagi
úaiá, vagy a
m_egváltcrzott munkakéPességű személyek ellátásairól és egyéb törvények modositasarot
száto 20 1 l. évi CXCI. törv_ény
33. § (1) bekezdése alapján folyósított rehabilitációs ellátás, amelyet az ápolási díjban részesiito
,""*Jty u" il;r.-§
(4) bekezdése alapján kap.

(rendszeres Pénzellátósnak minősül: atárypénz, a terhességi-gyermekágyi
segély, a gyermekgonclozási díj" az öregségi
nYugdíj, a korhatár elŐtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáraáéu,, u, itrneneti
bányászifua{ék"a
rehabilitációsjáradék, az Öregségijáradék, a munkaképtelenségijáradék az őzvegyijriradék,
a növelt ossiegű oregségi,
munkakéPtelenségi és ÖzvegYi járadék, az özvegyi nyucdíj -- kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat,
továbbá a
házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élO, iilétve tartósan beteg valgy legalább'i<ét
árvaellátásra jogosult
gYermek eltartásárÓl gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baÉsetr'appe"r,
a hozzátartozói baleseti
nYugellátások, a foglalkoztatás elősegítésérőlés a munkanélkiiliek ellátásáról szóló ton
eny alapjánfolyósított pénzbe1i
ellátás, a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás. a rokkantsági járadék, a hadigondozáttak
es nemzeti gondozottak
Pénzbeli ellátásai, a gYermekgondozási segély, a gyermeknevelési tamogatás. az id?skoruak járadéka, a fo§lakoztatást
helYettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási dij, a nemzeti helytállásért
elnevezéJű pótlé§ a
kÖzszolgálati járadék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül
mozgó munkavállalókra,
ÖnállÓ r,állalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408l71/Eck tanácsi
rendélet alapján hilföldi
szerv által folyósított egyéb azonos típusúellátás.)

A kérelemhez
jö

mellékelni kell a háziorvos igazolását, valarnint a

ved el emn y 1latko zatot.

4.

számú melléklet szerinti

ÁPolási díjra az jogosult, akinek a családjáb an az egy főIe számított jövedelem összege nem
haladja meg az öregségi nyugűj mindenkori legkisebb bsszegének tSO o/o-át
fielenleg +z.zÉo.- ptot), egyedülálló esetén annak 20a

o/o-át (

jelenleg 57.000.- Ft-ot).

2";zúmű melléklet a /2015. OI .l Onkormánvzati renclelethez

IGAZ)LÁ9 ns szentutEMEI,{Y
a telepüIési őpolási díj megőIlapítősóhoz/kötelező
gy ó gy szertámo

g

atős

me g

felüIvizsg áIatőhoz

óIlapítősóhoz

(Aháziorvos töIti ki.)

t.Igazolom, hogy (az ápolt, gyógyszertámogatás esetén a kérelmező):
Neve:
SzüIetési neve:

Anyja neve:

..""."..

....".."

Születési hely, év, hó,

nap:

..................

Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Társadalombiztosítási Azonosító Jele : ... ".. "...

!

Tartósan beteg

II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy fogyatékossága/betegsége miatt állandó és

tartós gondozásra szoruI" A gondozás várható időtartama:
n 3 hónapnál hosszabb, vagy

n 3 hónapnál rövidebb"

m.

Kérelmező rendszeresen szedett

havi

gyógyszereinek költsége:

gyó gyszertámo gatás esetén)
Dátunn:

háziorvos aláírása
munkahelyének címe
P.

H.

Ft(

3. szómit melléklet a /2a15. OI. .)

Onkormánvzutí rendelethez

KéreIem

gyógyszertámogatás megállapításához

A kérelmező szeméIyes adatai
Neve:
Születési neve:

.

Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:

TAJ száma:
Áilampolgársága: magyar
Anyanyelve: magyar
Lakóhely:
Tartózkodási hely:

Csatolom a háziorvos igazolását a rendszeresen szedett gyógyszereim havi összegéről és a
j övedeiemnyilatkozatot.

Dátum:

kérelmező aláírása
Csatolandó:

-

jövedelemigazolás(ok)((nemlegesrőlnyilatkozat))
középiskolaivagyfelsőfokútanulmányokatfolytatógyermek(ek)iskolalátogatási
igazolása

,,Gyógyszertámogatásra jogosult akinek a havi rendszeres győgyitő ellátásának a há.ztowos által
igazolt tédtésidíja (a továbbiakban rendszeres gyógyító ellátás költsége) eléri vagy meghaladja a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 20 %-át ítre|ertleg 5.700.- Ft-ot), feltéve, ha az egy ftíre eső
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át
(jelenleg 7l "25O.- Ft-ot), egyedül élő személy esetén 300 %-áIt (elenleg 85.500.- Ft-ot)."

Jövedelemnyilatkozat
települési támogatás(ok) megállapításához

A kérelmező személyes adatai
Neve:
Születési neve:

.

Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:

TAJ száma:

Állampolgársága: magyar
Anyanyelve: magyar

Lakóhely:
Tartózkodási hely:

Aközeli hozzótartozőkra és a jövedelmek.re vonatkozó adatok:
A kérelmező családjában élő közeli hazzátartozók adatgi

Akérelmezőcsaládjábanélőközelihozzátartozőkszáma:

fő,

gyermekvédelmi intézményben egyÜtt lakÓ, ott bejelentett
család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyíjtó bentiakásos szociális,
takóhellyet vigy tartózkoriásí hellyel rendelk ező közeli tlozzátanozók közössége;
d) közeli hozzátartozó:
da} a házastás, az élettárs,

fiatalabb, Önálló keresettel nem rentleikező, nappaü
db) a húszévesnélfiatalabb, önáló keresettel nem renrielkező; a huszonhárom évesnéI
keresettel nem rendelkezŐ, felsőoktatási intézmény
oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló
nevelt
illewe
fogadott,
örökbe
vér
szerintj,
folytátó
nappali tagozatán tanulmányokat
_gyermek,
értelrni vagy beszédfogyatékos vér szerinti, ÖrÖkbe
dc) korhatána vaió tekintet nélkiiLl a tartósan beteg, az aurisia, ílletve a testi, érzéks'zervi,
betöltését megelŐzően is fennállt (a továbbiakban:
étetévének
gyermek
25.
fogadott, illetve nevelt gyeÁeh amennyiben ez ai állapot a
fogyatékos gyermek),
fogadó szülő, illetve a szüIő házastiársa vagy élettársa;
ítd) a 18, életévétbe nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az Örökbe

közeli hozzíiartcs ző

(születési neve)

nev a

Családi kapcsolat
megnevezése

Születési helye, ideje, anyja
neve

TAJ száma

-2á/

Jövedelmi adatok:

(A kérelem benvúitását megelőző hónapban kapott iövedelmek)
A |övedelem típusa

A családban éIő közeli hozzátartozők

I(érelmező

Munkaviszonyból és más

1.

oglalkoztatási j ogviszonyból
származő

f

2. Társas és egyéni

vállalkozásból, óstermelői,
ilietve szellemi és más önálló
tevékenysé gb ől származő
3,

Alkalmi munkavégzésből
származő

4. Táppénz, gyermekgondozási

támosatások
5. Nyugellátás és egyéb

nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi

szervek által folyósított
eIlátások
7. Egyéb jövedelem

8.Acsalád

összes

jövedelme:

Egy főre eső jöveilelem:*

FVhó

20I.
kérelmező aláírása

nagykorú hozzátartozó(k) a}áírása

rgarmu

u lakh utáss al kupcs olutos kiadáso kh oz ny újtott támogatás me gúll up Ítás dra
l. Szemályes adatak
1.1"

A kérelmező személlre vonatkozó adatok:

utoa/út/tér házszám

épületilépcsőház .........,.""

TarsadalombiáositásiAzonosító Jele:

emelet, ajtó

település

l"1.6. Tartózkodási helye: D tr n D irányítószám

1.1.7.

"""",

I n n nn n n n n

1.1.8. Allampolgársága:
1.1"9" Telefonszám (nem

kötelező megadni):

1,1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni):
1.2.

Akérelmező idegenrendészeti státusza (nern magyar állampolgárság esetén):

1.2"l. n szabad nrcrzgás és tartózkodásjogával rendelkező, vagy
1.2.2. a EU kék kártyával rendelkező, vagy
t ,2.3 , n bev;í,rrdoroltlletelepedett, vagy
.2 "4. a menekült/o1talmazott/hontalan"
1"3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos

1

1.4. Kéreimező hááartásában

lakcímen) élők száma: "........... fő.

élők személyi adatai:

Születési helye,
(év, hó, nap)

r-]__

-Tl) L_
r

ársadalombiztosítási

Anyja neve

Azonosító
Jele

7

2. Jövedelmi adatok

Akérelmező, valamint

!

a

vele közös

háztartásbanélő személyeknek a havi jÖvedelme forintban:

A

B

A jövedelem típusa

kérelmező

1.

Munkaviszonyból és más
fo glalkoztatási j o gviszonyb ól
származő
ebből : közfo glalkoztatásból
származő

2.

Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből
származő

A kérelmezővel közös
tovabbi személyek

háLztartásban éIő

T ápp énz, gyermekgondozási

támogatások

Nyugellátás és egyéb
nyugdíj szeű rendszeres szociális
ellátások

4.

ályzat, jfuásí hivatal és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások

F

I

Összes jövedelem

3, llvilatkozatok

A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáa- vagy áramszolgáltatást nrérő készÜlék
működik - nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).
Amennyiben igen, kérjiik, Leyezze meg a szolgálíatót: .,.....,.,.
3.2. Al*,hatási a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
3.

1

.

3.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

al élewitelszeiiíen a lakóhelyemenlataríőzkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhűzandÓ),
b) aközölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Úozzájiruloka kérelemberiszereplÓ adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához,
Dátum:

kérelmező a|űrása

a háztartás nagykoru

t

agj

ainak alíúrás a

a héLztartás nagykoru tagi

6"

ainak aláír ása

a

hááartás nagykoru tagj ainak aláir ása

szőmú melléklet a /20I5. (II. "I Onkormánvzati rendelethez

Kérelem

települési támogatás(ok) megiállapításához*

Az igényelt támogatás fajtája
-

( a megfelelő aláhúzandó):

rendkívüli települési támogatás
temetési támogatás

rendkívüli gyógyszertámogatás
gyermekek tanulmányainak támogatása
- újszülöttek hozzátartozóinak egyszeri támogatása
A kérelmező személyes adatai:
Neve:
Szü}etési neve:

.

Anyja neve:
Születési hely év, hó, nap:

TAJ száma: ....".
Allampotgársága: magyar
Anyanyelve: magyar

Lakóhely:
Tartózkodási hely:
A kérelem indokolása:

..:....

Temetési támogatás igényléseesetén: Nyilatkozom, hogy az elhunyt
lnévl
lhozzátartozói minőség/ volt.

.

Az elhunyt lakóhelye:

csatolom a nevemre szóló temetési számlát.
Dátum:

Az öregségi nyugdíjnninimum

kérelmezó aláírása
20]_5 évben 28.500"- Ft.

l

Tójékoztaíó a kérelem kitöItéséhez
Rendkíviili települési támogatás
(1) Kérelmére rendkívÜli települési támogatásban kell részesíteniaz Szt. 45.§ (3) és (4)
bekezdésébenmeghatározott
esetekben azt a személYt, akinél az egy fóre számított havi családi jövedelem u" bi"gsegi'nyugdíj
mindenkoJlegkisebb
összegének l50o/o-át, egyedül élő esetén annak 200%-át nem haladja meg.
(2) KÜlÖnÖs méltánYlást érdemlő esetben - pl. elemi kár, a létfenntu.tárt veszélyeztető lopás,
rablás, két hónapot

meghaladó tartós betegség, váratlan és súlyos betegség miatti gyógyszerköltség - jtlvedelemhatártól
fiiggetlenül
rendkívÜli telePülési támogatást kell megállapítani, ha a kérelmező á-."Útiuuti t<tiűmonyt igazolja,
arra ,ronáikozóan
nyilatkozatot tesz, illetőleg,ha az kÖztudomású. (3) A rendkívüli települési támogatás mÉrtéke1.000.Ft_tól 20.000._
Ft-ig terjedhet. (4) A (2) bekezdésében meghatározott esetben a segély mértéke30.000.- Ft-ig terjedhet.
(5) A rendkívüli telePülési támogatás kamatmentes kölcsön fórmájában is nyújtható.'R [o1cscinként
folyósított
rendkívÜli telePÜlési támogatást 12 hónap alatt kell visszafizetni, ae a natiskr;rrel rendelkező ennél
róvidebb
visszafizetési időt is megáilapíÜat. Az elsó törlesztő részlet visszafizetése az ellátás kifizetésének hónapját
követő
második hónaptól esedékes. A törlesztő részleteket minden hó S-ig kell a hivatal pénztárába befizetni.
(6) A rendkívüli telepüIési támogatás iránü kérelemhez mellékelni kelt az e rendelet 4
számú melléklete szerinti
jÖvedelemnYilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmek valódiságának
igazolására szolgáló iratokat. A
kérelem benyújüató az e rendelet 6 számú melléklete szerinti formanyomtatványon isl
(7) A rendkívÜli telePülési támogatás iránti kérelemről a hatáskör gyat<oilo;a
az (1i bekezdés szerinti esetben 15 napon
belÜl, a (2) bekezdés szerinti esetben lehetőség szerint azonnalde legkésőbb 3'napon belül dönt.
Temetési támogatás
(1) Kérelemre, az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való támogatást kell nffitani
annak a szociálisan
rászorult személynek, aki - számlával igazoltan
- a temetésrőI gondoskodott és:
- a haláleset időpontjában hegyesdi lakos és/vagy
- az elhunYt volt hegYesdi lakos , vagy az elhunyt lakcíme tartós bentlakásos intézményi
elhelyezés miatt szúnt
meg,(Z) Szociálisan rászorult személynek kell tekinteni azt az eltemettetőt, akinek a jr;vedelme
az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének \To/o-átnem haladja meg. (2)Atámogatás összeg. .rutunként 30,000.Ft.

Rendkívüli gyógyszertámogatás
(1) Kérelemre rendkívÜli győgyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek nevére szóló
számlákkal igazo|t
gYÓgYszerkÖltsége: a) ha családjában azegy főre esőjövedelemazöregségi nyugdíjminimum
kétszeresénélkevesebb a
15 %,át; b) ennél magasabtr jövedelemmel rendelkező esetében a 30 %o-át, egyearir éra, esetében
a 20 yo-át
eléri vagY meghaladja._(2) A rendkívüli gyógyszertámogatás összege a száÁláld<a| igazolt gyógyszerköltség
50 y.-áig
teq'edhet, de nem lehet több esetenként 20.000.- Ft-nál.
Gyermekek tanulmányainak támogatása
(l) A gyermekek tanulmányainak támogatása a (z):
a) tanévkezdésmiatti - általános iskolai, középiskolai, nappali tagozatos felsőfoló oktatási intézményi
tÖbbletkiadásokhoz (tankönyv, iskolai felszerelés stb.); a) óvodai,
ái,napközis étkezési térítésidíjhoz;

^"n
b) lakóhelytől eltérő oktatási intézménybe történő utazáshoznyújtott támogatás.
(2) Kérelmére gYermekek tanulmányainak támogatására jogosult az a szilá, akinek a családjában
az egy főre számított
jÖvedelem az Öregségi nyucdíj mindenkori legkisebb összegének 200 yo-át, gyermekét
nevelő szülő esetében
"gyóaiil
anlak21\%o-át nem haladja meg.

A kérelemhez csatolni kell az ... számű melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot az igazo|ásokkal és az (1)
bekezdés a) pontja esetén a kérelemben fel kell tiintetni az ellátástbiztosító itttézménymegnevezését.
(4) A szülő tanulói, hallgatói jogviszonl (5) bekezdésben foglaltak kivételével kotelés
ígazolru.
(5)A lr'IonostoraPáti ,,NíűvészetekVölgye" Általános Iskolában tanuló gyermek tám;gatásra
valő jogosultságát az
(3)

intézménY vezetője igazolja. Az intézményvezető minden év auguszfus 31. napjáig megkiildi
azÁlkorminyzat
hivatalába az lntézményben tanuló gyenrrekek névsorát, osztályonként.
(6)Aüámogatás összege: évi egyszeri l0.000.- Ft

Új szülöttek h azzátartozőinak egysze ri tá mo gatása
Kérelemre - egyszeri támogatásban részesülnek a községben élő új;zülöttek hozzátartozói. (2)újszülöttek
hozzátartozőinak egYszeri támogatásárajogosult az a szilő, atlnet a családjában az egy főre számított jövédelem
az

(l)

Öregségi n}ugdíj mindenkori legkisebb összegének 30a Ya-át, gyermekét
neveto sztito esetében annak 400%o_át
"gyéoiit
nem haladja meg. A támogatás további feltétele, hogy az újszülött valamel}ik
szülője a születést mege!őzőenlegalább
két éves folYamatos hegYesdi lakóhellyel rendelkezzen.(3) A kérelemhez csatolni t<eil azújszűlött
születési anyalionyvi
kivonatának másolatát. (4) ,4 támogatús ruértéke:gyermekenhént 20.000.- Ft

