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Vigántpetend község önkormányzata Képüseló_testülete

2/2015.(n.27.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédetmi ellátásokról

Vigántpetend község önkormányz atának Képviselő-testtilete Magyarország AlaPtÖrrvénYe 32. cikk

1zttefezdesében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III tÖrvénY 92.

s'crl bekezdéseben és a 132, § (4) bekezdésében kapott fe|hatalmazás alapján, a szociális

Ígazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3)

u.t.rae. b) pontjaban, 26. §_ában, a32, § (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésében, 48. §

(4) bekezdé.eu.n, a 62. § (2) bekezdésében és 92.§ (2) bekezdésében, valamint a gyermekek

védelméről és a gyrámü gyi igazgatásról szóló 1997. éví XXXI törvény 18. § (2) bekezdésében, 29.

§_ában és a lsl.§ 1záj aéuezdésében, továbbá a helyi önkormanyzatairől szőIő 2011. évi

Órxxxx törvény 13. § (1) bekezdés 8) pontjának meghatározott feladatkÖrében eljárva a

következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

l". A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Vigántpetend községben lakóhellyel vagy tartőzkodási hellYel

rendelkező és életvitálszerűen Vigántpetend községben élő magyar állampolgárokra, bevándorlási,

letelepedési engedéllyel rendelkező, továhbá a magyar hatóság által menekiiltként elismert

személyekre, a hajléktalan személyekre és e személyek gyermekeire.

(2) A rende1ethaIáIyakiterjed továbbá a szociális igazgatásről és szociális ellátásokrÓl szÓlÓ 1993.

évi III törvény (a tovabbiakban: Szt.) 3. § (1) - (3) bek'ezdésében megfiatározott személYekre,

valamint a gyámügyi ígazgatásről szóló 1997, évi XXXI törvény (a továbbiakban GYvt.) 4. § (1),

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

(3) A rendelet hatálya alá tartoző szociális és gyermekvédelmi ellátások feőezetét az Önkorm ánYzat

éves költségvetéseben kell tervezni.

A rendeletben szabályozott e||átási formák

2.§

(1) A települósi pénzbeli tárnogatások formái:

a) 1 8. életévét betöltött tartósan beteg h,ozzátartazőja ápolását, gondozását végző személY áPolási

díja ( a továbbiaktlan: települési apolási díj)

b) gyógyszertámogatás

c) lakhatással kapcsolato s kiadásokhoz nyúj tott támo gatás
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d) rendkívüli települési támogatás

da) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihe z valő hozzájárulás
db) rendkívtili gyógyszertámogatás
dc) gyermekek tanulmányainak támogatása
dd) új szül ö ttek ho zzátarto ző inak egysz eri támo gatás a

(2) Természetben nyujtott szociális ellátások:

a) köztemetés

(3) Pénzbeli ellátás helYett természetbeni szociális ellátás formájában is nyujtható ellátások:
a) Iakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás
b) gyermekek tanulmányainak támogatása

(4) S zo ciáli s szol gáltatások

Szociális alapszolgáltatás formái :

a) étkeztetés

b) házi s egíts égnyuj tás
c) családsegítés

( 5) Gyermekvédelmi szolgáltatások:

a) gyermekjóléti szolgáltatás
b) gyermekek napközbeni ellátása

Hatáskörök gyakorlása

3.§

(1) A kéPviselŐ-testület által az e rendeletben szabályozott ellátásokkal kapcsolatos átruházotthatásköröket külön rendelet szabály ozza.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a hatáskör gyakorlója a képviselő_testületetfélévente testüleü ülésen tájékoztatja.

(3) A2' § (4) bekezdésében és (5) bekezdés a) pondában megfiatározott szolgáltatásokat a TapolcaKÖmYéki ÖnkormánYzati TárÜÍás Balaton-felrriaen sro"iai. és cyeótloteti Szoltálat (atovábbiakban: Szolgálat), (székhelye: 83o0 Tapolca NY*i" u.3.) biztos itja. A2. § (4) bekezdésébenmegltatározott szolgáltatások igénybevétele iiánti kárelernről'a szolgalat iezetője dőnt, az (5)bekezdés a) Pondában tbglalt 
'rőlgáltutást 

az intéz*d' kérelem .r3uoii, rendeltetésénél fogvabiztosítja.

(4) A 2, §, (5) bekezdés b) Pontjában megltatározott gyermekek napközbeni ellátását,a KözösFenntartású Napközi otthonos óvoda ( 8296 M"""ö;;;i,-a;"fi:"r.j u. a ,,MűvészetekVÖlgYe" Altalános Iskola (8296 Monostorapáti Zúnyiu.1), (továbbiakban: iníennények) nyujtják.A 2' §, (5) bekezdés b) Pondában meehatározott Éyermár.védelmi szolgáltatás igénybevételérőlközvetlenül az oktatási intéimény Vezetője dönt.
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Ertelmező rendelkezések

4.§

A rendeletben szereplő és alkalmazott fogalmak tartalmára vonatkozóan az Szt. -1"

az irányadóak.

II. fejezet

ÁrrerÁnuo s EL JÁRÁsI szABÁLyoK

A szociális és gyermekvédelrni ellátás megállapítása iránti eljárás kezdeménYezésére, az eljárás

1efolytatásáru, ill.tu" a jogorvoslati eljárásra az Szt., a Gyr,t., a gyámhatóságokrÓl, l'alamint a

gyeáekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló !49111997. (IX. 10.) Kormányrendelet (továbbiakban

Őyer.;, a pénzbeli és iermészetbeni szociális ellátások igénylésének és megállaPÍtásának, valamint

roiyositasának részletes szabályairól szóló 6312006. (III. 27.) Kormányrendelet (továbbiakban

rormanyrendelet) renelelkezésáit, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályairól szóló 2aa4. évi CXt törvény (tovabbiakban Ket.) rendelkezéseít - az e rendeletben

megltatározotteltérésekkelkellalkaJmaznt.

Az eljárás megindítása

5.§

(t) Az eljárás megindítása történhet:

- kérelemre, illetve

- a személyes gondoskodást nffitó szociáIis ellátások kivételével - hivatalból.

(2) 
^2. 

§-ban meghatározott ellátások iránti kérelmeket - a 2. §, (a) és (5) bekezdéseiben megjelÖlt

,"otgaltutauok kivételével _ a képviselő-testület hivataláhbz - Monostorapáti KÖzÖs ÖnkormánYzati

Hivatal 8296 Monostrrrapáti petőfi u" 123. - ( a továbbiakban: hivatal) kell benYÚjtani vagY Postai

úton megküideni, az egye§ ellátásoknál szabilyozottak fi gyelembevételével,

(3) A kérelmet szóban vagy írásban leher előterjeszteni, a szóbeli kérelemrŐI jegYzőkÖnYvet kell

felvenni.

(4) EletveszéIlyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet során az azonnali intézkedést igénYlő

tigyuen a kéreimet távbeszélő útján is elő lehet terjeszteni. Az ügyfélnek az azonosításához

,iúkrég., természetes személyi azonosító adatait - név, születési hely, idŐ, anYja neve, lakcím -
közölnie kell, ezekrőI és a kérelemről hivatalos feljegyzést kell készíteni.

(5) A 2. §. (a) bekezdésében rnegltatározott szolgáltatások igénybevétele iránti eljárást a SzolgáIat

Yezetőj énél kell kezdenrényezni.

(6) A 2. §. (5) bekezdés a) pontjaban foglalt szo\gáltatást az lntézmény kérelem nélkiil,

iendeltetésénél fogva biztosída, a b) pontjában meglatározott gyermekvédelmi szolgáltatás

igénybevételét közvetlcnül az oktatási intézmény Yezetőjénél kell kezdeménYezni-
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(7) Az eljárás hivatalból történő megindítására javaslatot tehet:

a) a polgármester;

b) a telepüIési 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 SzolgáIat dolgozói.

6.§

(1) A kérelmező köteles együttműködni a hivatallal a szociális helyzetének feltárásában.
A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához - ha jogszabály másként nem rendelkezik - e
rendelet szerint keli benyújtani a jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve igazolást.
A jövedelemszámításnál irányadó időszak tekintetében az Szt. 10. §-a rendelkezéseit kell
alkalmazni.

(2) A kérelemhez csatolni kell a (1) bekezdésben meghatározottakon kívül mindazokat a
bizonftékokat, amelyeket jogszabáIy az egyes ellátásokniil előír, továbbá amelyek az ügy
elbírálásához elen gedhetetlenüI szükségesek.

(3) A hivatalból indult eljárásoknáI az (L) és (2) bekezdésben meghatározott, a kérelemhez
csatolandó iratokat az ügyféItől, az eljárás megindításátó} számított B napon belüI kéri be a jegyző.
A h,ivatalból induló eljárásoknál a jövedelmi igazolástól a hatáskör gyakorlója eltekinthet.

A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása

7.§

(1) A haü rendszerességgel adott pénzbeli ellátásokat a tárgyhónapot követő hónap
házipénztárból készpénzben, postai utalványon vagy folyószámlára való átuta]ással
hivatal.

(2) A rendkívüli települési támogatások kifizetése a határozat kézhezvételétől számított 3 napon
be}űl házipénztárból készpénzben történik.

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

8.§

(1)A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtédtéséIe vonatkoző szabáIyokat az Szt. 17. §-a
tartalmazza.

5. napjáig
fizeti ki a

(2) Kérelemre a hatáskör gyakorlój a az Szt. 17. § (5) bekezdése alapján
szociális ellátás megtérítését méltányosságból:
a) elengedi, ha a kötelezett családjában az egy főre eső jövedelem a
nyugűjminimum 130 %-ánál, egyedül élő esetében 150 o/o-ánáI alacsonyabb;

a hatáskörébe tartozó

mindenkori öregségi



b) csökkenti, és részl.etfizetést engedéiyez, ha

mindenkori öregségi nyugdíjminímum 130 és

van;
c) részletfizetést engedélyez ha a kötelezett családjában az egy

öregségi nyugdíjminimum 150 és 2a0 o/o-a, egyedüI élő esetében

Részletfizetés maximum 1_2 hónapra engedélyezhető.

_5_

a kötelezett családjában az egy főre eső jövedelem a

I50 o/o-a, egyedül élő esetében 150 és 200 o/o-aközött

főre eső jövedelem a mindenkori
200 és 250 o/o-a között van.

Adatkezelés

9.§

Aszociális ellátásokravonatkozó adatkezelés és adatvédelem az Szt. 18 -24. §-a szerint illeti meg

az igénylőket.
A siemélyes adatok védelméről szőlő 1992. évi LXIII tv. 3. § (5) bekezdése alaPján az érintett

kérelmére indult eljárásban a sztikséges adatainak kezelésére való hozzájáruIását vélelmezni kell.

Erre a tényre az érintett ügyfél figyelmét fel kell hívni.

III.feiezet

PENZBELI ELLÁTÁSOK

Települési támogatások

Tetepülési ápolási díj

10.§

(t) Ápolási díjra jogosult az a kérelmező, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozőja ,

[Ptk. 8:1, § (1) bekezdés 2. pont] - gondozásátvégzí.
Tártósan beteg az a szeíflél!, aki el,őreláthatólag három hQnapnál hosszabb időtartamban állandó

apolást, gondczást igényel.

(2) prz(l) bekezdésben meghatározott ellátásra jogosult az ahozzátartozŐ, akinek a családjában aZ

egy fore számított jövedelóm összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének IsCI Yo-át, egyedüIálló esetén annak 200 o/o-át.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás tekintetében nem állapítható meg ápolási díj annak,

akinek a járási hivatal már megállapított ápolási díjat.

(4) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartclző,ha
u)'az apalíszemély két hónapot nreghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint naPPali ellátást

nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül;

uj a" ápoű rendszeres pénzellításban részesüi, és annak összege meghalaclja az áPolási díj Összegét;

.jk.r.uőt""ékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételéve| - anaPi 4

órát nreghaladja.

(5)Az ápolási díjra való jogosultságot meg keltr szüntetni, ha

a) az ápalt személy állapota az áIlandó apolást már nem teszi szüksógessé,

b) az íryalást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,

c) az ítpoIt személy meghal.
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(! Az áPolási díj Összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott összeg 80%o-a.

(5) A 16, § (1) bekezdésében meghatározott ellátás e rendeletben nem szabályozott kérdéseire _
ktilÖnÖsen az ellátás megszÜntetésére, az e|látás megállapít ásához szükséges dokumentumok
benyújtására, a szo|gálati időre való jogosultságra --vonatkozőan az Szt. 42. § (2) _ (4)
bekezdéseiben valamirú a 44. § (2) - (3) bekizdéseiben foglaltakat kell alkalmazni.

(6) Az áPolási díj iránti kérelmet az e rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon
kell benYujtani, csatolni kell a 2,számű melléklet szerinti háziorvosi igazolást, a 4. számu
melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövJdehek valódiságának
i gazol ás ár a szolgálő iratokat.

(7)Az ápolási díjra való jogosultságot kétévente felül kell vizsgálni.

Gyógyszertámogatás

11. §

(1)GYÓgYszertámogatásra jogosult az a személy, aki szociálisan rászorult és rendszeres
gYÓgYszerkÖltsége, illetve győgyászati segédesztözének költsége olyan magas, hogy azt
létfenntartása veszélye ztetése nélkül nem képes viselni.
(2)Szociálisan rászorultnak kell tekinteni uzt a személyt, akinek a havi rendszeres győgyitő
ellátásának a héniowos által igazolt tédtési díja 1a tovauulakban rendszeres győgyítő ellátás
k_Öltsége) eléri vagy meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 20 oÁ-át,r.rie"á, ha az egy
ftjre eső jÖvedelem nem haladja meg az öregségi ,y"gai; Únáenkori legkisebb összegének 250 %-
át, egyedül élő személy esetén 3O0 oÁ-át.

(3) A gyógyszertámogatás iránti kérelmet e rendelet 3.
formanyomtatványon kell benyújtani. csatolni kell a kérelem
jövedelmekről az igazolást, valamint a 2. számű melléklet szerinti
gyógyszerköltségről.

(a) A gYÓgYszertámogatás havi mértéke a háziorvos által kiadott igazolásban közölt összeg 50 yo_a
( 100 Ft-ra kerekítve).

(Sl n haúskÖr gYakorlója a győgyszertémogatást a kérelem benyújtásának hónapjától egy év
időtartamr a ál l ap ítj a m e g.

Lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás

12. §

(1) A lakhatással kaPcsolatos kiadásokhoz nffitott támogatás a szociálisan rászoruló háztartások
részére a háztartás tagiai által lakott lakás céljára szol!áló helyiség fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik - villanyár am, víz, gáz, tuzŐIőanyag -- viseléséh.áyultott hozzájárulis.

(Zl a hatáskÖr gYakorlója a lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás
formájában nYujtja - a szolgáltató részére történő uialással - azon rendszeres kiadásokhoz, amelyek
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(3) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havijÖvedelem nem haladja.meq_az öregségi nyugdíj legkiiebb összegének L50 o/o-át,egyedül élő esetén
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2O0 %-áÍ.

számú melléklete szerinti
nyomtatványon felhintetett
háziorvos igazolást a havi
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(4) A támogatás összege:
- hu u háztartásban u, égy ftíre jutó havi nettó jövedelem összege 30.000 - és a nyugdíjminimum

I5a aÁ-a között van: havi 3.000.-Ft;
-ha aháztutásban az egy ftíre jutó havi nettó jövedelem összege 20,000 -25.000--Ft kÖzÖtt van:

havi 3.500.-Ft;
- ha a háztartásban az egy ftíre jutó havi nettó jövedelem összege 0-20.000.-Ft kÖzÖtt van: havi

4,000.-Ft;
- egyedül élő személy esetében: havi 4.500--Ft"

(5) A kérelmet az e rendelet 5. számú mel]éklete szerinti nyomtatványon kell benffitani, melyhez

csato}ni kell a háztartás tagjainak jövedelméről szŐIŐ igazolásokat, a lakhatást legjobban

ves zélyeztető kiadás kérelmező nevére szőIó közúzemi számláj át.

(6) A hatáskör gyakorlója a }akhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatást egy évre

állapítja meg a kérelem benffitása hónapját követő hónap első napjától.

(7)A kérelmező részére megállapított összeget a

hónap S-ig - havonta utalja a szolgáltató részére.
hivatal utólag, - a jogosultság kezdetét követő

A tüzelő vásárlására nffitott támogatást egy összegben

a hivatal készpénzben fizeti ki a jogosult részére, aki
megvásárlásáról szóló számlát.

- a jogosultság kezdetét követő hónap S-ig -
30 napon belül köteles bemutatni a tüzelő

kölcsönként
hatáskörrel

Rendkívüli települési támo gatás

13. §

(1) Kérelmére rendkívüli te}epülési tárnogatásban kell részesíteni az Szt. 45.§ (3) és (4)

Üekezdésében meghatározott esótukb.n azt a személy, akinéI az egy főre számított havi családi

jövedelem az öregségi nvugdíj mindenkori legkisebb összegének I50 Vo-át, egYedÜl élő esetén

annak 2aao/o-át nem haladja meg.

(2) Különös mé}tány}ást érdemlő esetben - pl. elemi kár, a létfenntartást veszélyeztető IoPás, rablás,

t á non.pot meghátadó tartós betegség, váratlan és súlyos betegség miatti gYÓgYszerkÖltség -

jövedeleÁhatártá függetlenül rend,kívüli települési támogatást kell megáltapítani, ha a kérelmező a

rendkívüIi körülményúgazolja, arra vonatkozóan nyilatkozatot tesz, illetóleg, ha az kÖztudomásÚ.

(3) A rendkívüli települési támogatás mértéke 1.000.- Ft-tól 20.000.- Ft-ig terjedhet.

(4) A (2) bekezdésében rneghatározott esetben a segély mértéke 30.000.- Ft-ig terjedhet.

(5) A rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nyújthatÓ. A
folyósított rendkívüli telepüIési támogatást ]_2 hónap alatt kell visszafizetni, de a

rendelkező ennél rövidebb visszafizetési időt is megállapíthat.

Az első töriesztő részlet visszafizetése az ellátás kifizetésének hónapját követő második

esedékes. A törlesztő részleteket minden hó S-ig kell a hivatal pénztárába befizetni.
hónaptó1

(6) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az e rendelet 4. számű

melléklete szerinii jövedelernnyilatkozatot, valamint az abban feltÜntetett jÖvedelmek

valódiságának igazolására szolgfuó iratokat. A kérelem benyújthatő az e rendelet 6számú

melléklete szerinti formanyomtatványon is.
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(7) A rendkívüli települési tiámogatás iránti kérelemről a hatáskör gyakorlója az (I) bekezdés

szerinti esetben 15 napon belül, a (2) bekezdés szerinti esetben lehetőség szerint azonnal de
legkésőbb 3 napon belül dönt.

Iemetési támogatás
14.§

(1) Kérelemre, az elhunyt szeméIy eltemettetésének költségeihez valő támogatást kell nffitani
annak a szociálisan rászorult személynek, aki - számlával igazoltan - a temetésről gondoskodott és:
- a haláIeset időpontjában vigántpetendi lakos vagy
- az elhunyt volt vigántpetendi lakos , vagy az elhunyt lakcíme tartós bentlakásos intézményi
elhelyezés 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 költséghez valő támogatás nem állapítható meg annak, aki a hadigondozásról szóló
1994. évi XLV. törvény alapján jogosult ilyen támogatásra.

Rendkívüli gyógyszertámogatás

15.§

(1) Kérelemre rendkívüli gyógyszertélmogatásra jogosult az a személy, akinek nevére szóló
számlákkal igazolt gyógyszerköltsége :

a) ha családj ában az egy ftíre eső jövedel em az öregségi nyugdíjminimum kétszeresénél kevesebb a
15 Yo-át;

b) ennél magasabb jövedelemmel rendelkező esetében a30 Yo-át, egyedül élő esetében a20 oÁ-át

eléri vagy meghaladja
(2) 

^ 
rendkívüli győgyszertámogatás összege a számlál<kal igazolt gyógyszerköltség 50 %-áig

terjedhet, de nem lehet több esetenként 20.000.- Ft-nál.

Gyermekek tanulmányainak támogatása

16.§

(1) A gyermekek tanulmányainaktámogatása a (z):
Tanévkezdés miatti - általínas iskolai, középiskolai, nappali tagozatos felsőfokú oktatási
intézményi - többletkiadásokhoz (tankönyv, isko lai fel szerelés stb. ) ;

(2) Kérelmére gyermekek tanulmányainak íámogatására jogosult az a szilő, akinek a családjáb an az
egy ftíre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2O0 oÁ-át,

gyermekét egyedül nevelő szülő esetében annak 25}Yo-átnem haladja meg.



-9-

(3) A kérelemhez csatolni kell az 4. számí melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot az
igazolásokkal és az (1) bekezdés esetén a kérelemben fel kell tiintetni az e||átást biztosító
intézmény me gnev ez é s ét "

(4)Aszülő tanulói, hailgatóijogvíszonyt (5) bekezdésben foglaltakkivételével köteles igazolni.

(5)A Monostorapáti ,,Művészetek Völgye" Általános Iskolában tanuló gyermek támogatásra valÓ
jogosultságát az intézmény vezetője igazolja. Az intézményvezető minden év augusztus 31. napjáig
megküldi az önkormányzat hivatalába az intézményben tanuló gyermekek névsorát, osztályonként.

(6) A támogatás összege: gyermekenként évi egyszeri 10.000.- Ft;

Újszülöttek hozzátartozóinak egyszeri támogatása

17.§

(1) Kérelemre - egyszeri támogatásban részesüInek a községben élő újszülöttek hozzátartozőí.

(2)Újszülöttek hozzátartozóinak egyszeri támogatására jogosult az a szilő, akinek a családjab an az
egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 oÁ-át,

gyermekét egyedül nevelő szülő esetében annak 400%-át nem haladja meg.

A támogatás további feltétele, hogy az újszülött valamelyik szülője a szüIetést megelőzően legalább
két éves folyamatos vigántpetendi lakóhellyel rendeikezzen.

(3) A kérelemhez csatolni kell az újszülött szüIetési anyakönyvi kivonatának másolatát.

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

IV. fejezet

TERMESZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOX

köztemetés

18. §

(l)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 eltemettetésle köteles személy a köztemetés
költségeinek megtérítésére vonatkozóan az e rendelet 9.§ (2) bekezdését kell alkalmazni.

Pénzbeli ellátás helyett természetben nyújtott ellátások

19. §

(1) A hatáskör gyakorlója döntése alapján a céIszerő felhasznáIás érdekében a megállapított
pénzbeli ellátás természetbeni ellátás formájában is adható.

(2)Természetbeni ellátás különösen: a ruhanemű, az élelmiszer, aíjzelőanyagvásárlása, akőzij,zemi
díjak átvállalása.
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(3) A vásárlásokhoz nyújtott támogatás összegének felhasznáIását a felvételtŐl számított 15 napon

belül névre szóló számlával kell igazolni.

A felhasznáIásba bevonható a családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgá}at munkatársa.

V. fejezet

SZOCIÁLIS SzolcÁlrerÁsox
Alapszolgáltatások

Gyermekjóléti szolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgálat

20.§

(1) A települési önkorm ányzata gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekjóléti szolgálat feladatait a

,,Tapolca környéki Önkormányzatok Társulása Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálata " székhelye: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3. intézmény ( a továbbiakban: Szolgálat)

keretében biztosítja.
(2) A Szolgálat ellátja a Gyvt. 40.

ában f o glalt szolgáItatásokat.
§-ában meghatározott alapfe}adatokat, továbbá a Gyvt. 39. §-

Etkeztetés

21.§

(1) A települési önkorm ányzat az étkeztetés keretében az Szt.62. §-ában meghatározott szocialisan

rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri étkeztetéséről gondoskodik.

(2) Az önkormányz at az étkeztetés körébe tartoző feladatok e|Iátását a ,,Tapolca kÖrnyéki

önkormányzatok Társulása ( a továbbiakban: Tarsulás) Balaton-felvidéki SzociáliS és

Gyermekjóléti Szolgálata,, széI<helye: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3. ( továbbiakban: Szolgálat)-al

kötött társulási megállapod ás alaplán biztosítja. A Szolgálat határozza meg az Ótkeztetést biztosító

intézményt, azintézményvezetőbíráIja el a kérelmeket és áIlapítjamog a ftzetendő tédtési díjat.

(3) Az ellátás igénybevételének feltételeit, a fizetendő téfitési díjakat a Társulás által felkórt

település Önkormányzata Kepviselő-testiiletének önkormányzati rendelete tartalmazza.

Házi segítségnyújtás

22. §

(1) Házi gondozás keretében gondoskodik az önkormányzat az Szt. 63, §-ában meghatározott

feltételeknek megfelelő személye}ről.

(2) 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: Szolgálat)-al

kötött társulási megállapodás alapján biztosítja. A Szolgálat intézményvezetője bírálja el a

kérelmeket és állapítja meg a fizetendő térítési díjat.
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(3)Az ellátás igénybevételének feltételeit, a fizetendő térítési űjakat a Társulás által felkért

település Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete tartalmazza.

Családsegítés

23.§

(1) Az önkormányzat családsegítő szolgáltatás keretében, térítésmentesen áItalános segítő

szolgáltatást nyujt az Szt. 64. §-ában meghatározott egyének, családok, valamint különböző
közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociáIis környezetükhöz való
alkalmazkodáshclz,

(2) A esaládsegítő szolgálat közreműködik az Szt. 65/A, §-ában rögzített feladatok eilátásában is.

(3)Az önkormányzat a családsegítő szolgáltatáshoz való hozzájutást a ,,Tapolca környéki
Önkormányzatok Társulása ( a továbbiakban: Társulás) Balaton-felvidéki SzociáIis és

Gyermekjóléti Szolgálata ,, székhelye: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3. ( továbbiakban: Szolgálat)-al

kötött társulási megállaprrdás aiapj án biztosítj a.

Falugondnoki szolgáltatás

24.§

AzSzt.60. § (1) bekezdésében meghatározottfeladatok ellátására önkormányzat falugondnoki
szolgáltatást működtet, amelyrrek részletes szabélyait külön rendelet tartalmazza.

VI. fejezet

zÁnó ns vncyns RENDELKEzEsEK
Hatályba léptető rendelkezések

25.§

(1) Ez a rendelet 2015" március 1" napjával lép hatályba.

(2)Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Vigántpetend község

Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló

polgárrrr

Rendelet kihirdetve: 2015. feb,ruár 27" r i
r, '.--..-) '-'.-F_,'
'Iakács"Lás zlőné'

jegyző

JegyZo



HATÁSvIZSGÁLAT

A 2011. január l-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a tovabbiakban:
Jat.) 17. §-a szerint:

,17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabá|y feltételezett hatásaihozigazodő részletességú -
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabá|yozás várható következményeit. Az
előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkorményzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét táj ékoztatnt kell. [. . . ]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társ adal mi, gazdasági, költségvetési hatás ait,
ab) kömyezeti és egészségi következményeit,
ac) admini s ztt ativ terheket b efolyásoló hatás ait, valamint
b) a jogszabáIy megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tátgyi és pénzügyi feltétele
ket".

A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet

tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében
foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költsógvetési hatásai
A Tervezet elfogadásának társadalmi hatása, hogy a már eddig is meglévő támogatások
megmaradtak, a megszűnő etlátások helyett aTervezet - az eddig sem.biztosított adósságkezelési
szolgáltatás kivételével - valamennyi helyett tartalmaz új ellátást. Az Or. áItaI bevezetett lakhatás
költségeihez nyújtott települési támogatás megállapításának jövedelmi feltételei a jelenlegi

szabáIyozásnál szigorubbak, így lehetnek olyan ügyfelek, akik nem lesznek jogosultak az ellátásra.
Gazdasági, költségvetési hatása, hogy az Ör-ben megállapított ellátásokat önkormányzati fonásbÓl
kell fedezni.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben fo g1 altaknak közvetlen környezeti következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet elfogadása adminisztratív többletterhet nem indukál.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várhatő
következményei
A Rendelet megalkotásának elmaradása a Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Felügyeleti Főosztályának eljárást vonja maga után.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szewezeti,tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet szeméIyi,

szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel, a segélyezés jelenlegi szinten tartása viszont több
pénzügyi forrást igényel az eddig megszokottnál.

Monostorap áti, 20I 5. február 1 7.

JegyZo



Részletes indokolás

A szociális igazgatásről és szoeiális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény I34lE. §-a alapján a
települési önkormányzat képviselő-testíilete a települési támogatás megállapításénak, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabáIyairől szóló rendeletét legkésőbb 2015.
február 29-áigmeg kell alkotnia.
A rendelet bevezető részében kerültek felsorolásra azok a jogszabályhelyek, amelyek a rendelet
alko tás ára hata|mazták fel az önkonnányz at képvi s el ő -te stiil etét.

Az t. §-ban a rendelet hatályakerült megfogalmazásra.
A 2. §-ban folsorolásra került, hogy mely ellátások kerültek a rendeletben szabályozásra.
Felsoroiásra kerültek a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a 2. § tartalmazza a

pénzbeli és természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható ellátások körét.

Az Szt. a hatáskört a Képviselő-testületre telepíti, aki annak gyakorlását átruházhatja az Mötv. 4]-.,

§ (a) bekezdése alapján. Tekintettei a jogszabályi felhatalmazásra és a célszerűségre, a rendeletben
azon hatásköröket, melyek gyors intézkedést igényelnek, javasolt polgármesterre átruházni. A
pénzbeli és természetbeni eilátások krizüI az átruházott hatáskörök külön rendeletben - a Szervezeti
és Működési Szabáiyzatban - kerülnek szabályozásra. A 3. § (3) és (a) bekezdése a szociális
szolgáltatások biztosításáról szól.

A 4. § a rendeletben alkalmazandó fogalmakat határozza meg, melyeket az Szt. kötelezően előír.
Az 5.; 6"és 7. §-okban kenilt meghatározásra a kérelmek benffitásának módja, a szociális
szoigáltatások igénybevétele iránti eljárás rnenete, a támogatások kifizetésének módja.

A 8. § a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtédtésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.
A q. § uz adatkezelósi előírásokról rendelkezik.
A 10" §-ban a települési apolási díjra vonatkozó feltételek kerültek megállapításra.
A 11. § rendelkezik a gyógyszertámogatás igénylésének feltételeiről.
A 12. § szabáIyozza le a lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nffitott támogatás feltételeit.
A 13. § a rendkívüli települési támogatás benffitásának feltételeit, a 14. § az elhunl személy
eltemettetéséhez való hozzájárulásként ftzetett rendkívüli települósi támogatás feltételeit
szabályozza"
A 15. § rendelkezik a rendkívüli gyógyszertámogatásróI; a 16. § a gyermekek tanulmányainak
tátrrrcgatásától ós a 17. § szabályozza az irjszülöttekhozzátartozőinak egyszeri támogatását.

A 18" § rendelkezik a köztemetésrői.
A 19" § a pénzbeli ellátás helyett tennészetben nyújtott ellátások köréről rendelkezik.
A 20. § a Gyermekjóléti szolgáltatás és Gyenrrekjóléti Szolgálatbiztositását szabályozza.
A 21 . § fogalmazzameg az étkeztetést, a22. § aházi segítségnyújtást és a 23. § a családsegítést.
A 24. § a rendelet hatálybalépését szabáIyazza.



rÉartrpt
a telepüIési ápolási díj megdllapításóra

l. Az ápolást végző szeméIyre vonatkozó adatok

l,1. Személyes adatok

1.1.2. Születési neve:

1.1,3. Anyja neve:

1.i.4. Születési hely, idő (év, hó, nap):

1.1.5. Lakóhelye:

1. 1.6. Tartózkodási helye:

1. 1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

i. 1.8. Adóazonosító jele: ..........

1. 1.9. Állampolgársága:

1 . 1.10. Az apalt személlyel való rokoni kapcsolata:

t,1.11. Teletbnszám (nem kötelező megadni):

\.I.|2. Fizetési szétmlaszétm (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési szÍtmlaszámra kéri):

1.1.13. A fizetési szítaűátvezető pénzintézet neve:

I.1.I4.A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampoi gárság esetén):

1 .1 .14,1. ! szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező , vagy

I.1,I4,2. D EU kék kártyával rendelkező,vagy

I.I.I4 "3. D bevándorolt/letelepedett, vagy

LI .I 4.4. tr menekül tl oltalmazott/hontalan.



l . 2. Jogo sults ágt feltételelwe vonatkozó adatok

I.2.1. Az ápolási díj megállapítását arta való tekintettel kerem, bogy az ápolt személy:

n 18" életévét betöltött tartósan beteg"

l .2.2. Kljelentem, hogy

L2 "2.1 . keresőtevékenységet:

I"2.2.1.1. ! nem folytatok,

1.2.2.1.2. D napi 4 őrában folytatok,

1 "2.2.1 "3. D otthonomban folytatok;

1 .2.2.2. nappali ágozaton tanulói, hall gatói j o gvi szonyban nem állok;

I "2.2.3 " rendszeres pénzellátásban

I.2.2.3.1. n részesülök és annak havi összege: ..............

1.22.3.2. ü nem részesülök;

I "2.2.4. az ápolásí tevékenységet:

I .2.2 "4.1 " n a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen,

1.2.2"4.2" 3 az átpolt szernély lakóhelyérr/tartózkodási helyén

végzem (a megfelelő alúlfzandő);

1,.2.2"5. életvitelszeníen a lakóhelyemerr/tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész

alráhúzandó).
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2. Az úpolt szeméIyre vonatkozó adatok

2.1. Személyes adatok

z.LL Neve:

2.1.2. Születési neve: ........

2.1.3. Anyja neve: ........

2.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap): ....,....

2.I.5. Lakóhelye:

2 "L6, Tartózkodási helye:

2 "I .7 . Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........

2.1.8.Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:

2.L9. A törvényes képviselő lakcíme:

2. 2, Jo go s ul t s á gi /b l t é t el e lcre v o natko z ó nyil atko z at

2,2.I. tr Egyetértekazzal,hogy azotthoni ápolásomat, gondozásomataz ápolási díjatkérelmező

ho zzátartozőm v é gezze,

3.Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatásí eljárás során törtónő

felhasználáséútoz.

Kelt:

az ápo|ást v égző személy aláír ása
az ápolt személy vagy törvényes képviselője

aláirása



4. Tdjékoztutó a kérelem kitöItéséhez

AmegíelelőváIasztX-szelkelljelölni,ésahiányzőadatokatkikelltölteni.

A szociális igazgatásrőlés szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tön'énY (a továbbiakban: Szt,) 42, § (1) bekezdése

értelmében
l{ e nl j o gos ult áp o l ós i ctíj r a a hoz z út a r t oz ó, ha:

_ keresőtevékenységet folytat és rnurrkaideje - az ottlron történő munkavégzés kivételével - a_laPi 4 Órát meghaladja,

_ szakiskola, kozépiskola, illetve felsőoktaiási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,

_ rendszeres pénzellátásban részesül és arrnak ö;ró";ch"Iadj;?: ápolási díj összegét, Nem tekintendő rendszeres

pénzellátásna k az a tapienz, amelyet az ápolási áij rirvo.iiarunat iaotartam a alitt végzett keresőtevékenYségből adódó

biztosítási jogviszony alapján - keresőképtetenne vaas esetén - folyósítanak, továbbá az a sajátjogú nlugdíj' korhatár

előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettm{ívészeti életjáradék, áimeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás vagy a

megváltozott munkatepessegií *"áety"k ellátásairól és ágyéb törvények módosításárÓl szÓlÓ 2011, éú CXCL tÖrvénY

33. § (1) bekezdése alapján folyósított rehabilitáeiós ellátás, amelyet az ápolási díjban részesÜlő személy azSzt,42, §

(4) bekezdése alapján kap,

(renclszeres pénzellátásnak ntillősíjl: a íáppétu, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az Öregségi

nyugdij, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati 3aranaosag, 
-u 

u-át.tt-rl"e."eti életiaradék, az átmenetibánYász4áradék' a

rehabilitációs járadék, az öregségí 1áradék, a *-"1[epr-"ienségi járadék, az őn,égyijáradék, a növelt összegű öregségi,

munkaképtelenségi és özvegyi járadók, u, aŰ*gyi nyugdii -' kivéve az ideiglenes özvegYi nYugdíjat, továbbá a

házastársajogán ánaellátásra jogosult fogyaté!,kai'é1o,-ilÉwe tartósan beteg vagy legalább két árvae|látásra jogosult

gyermek eltartásáról gondoskodó .,r9Té1{ .őzvegyi 
nyugdíjá1 _, 

. 
a baúseti- táppénz, a hozzátartozói baleseti

nl.ugellátáseik, a foglallioxatás elősegítéreroi e, u 
"iu"r.*eritiriek 

ellátásáról szóló torvénY alaPján folYÓsított Pénzbeli

ellátás, a rokkantsági ellátás, a rehabilitácio, eitatas, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak

pénebeli ellátásai, u gy"Á"kgondozási ."gerv, u gvármeknevelés-i fmogatás, 
az időskoruak jaradéka' a foglalkoztatást

helyettesitő támogatás, a ,árr"r"u ,"o*iaii*-§g ily, u, ápolási díj,- a nemzeti helytállásért etnevezésű pótlék' a

közszoigálati .1áradék,'valamint a szoeiális a^rláX"aű rend"szereknek a Közösségen belÜl mozgó munkavállalÓkra'

önálló vállalkozókra és családtagiaikra törtérrcí a|kaímazásáról szóló 1408/71iEGk tanácsi rendelet alaPján kiilloldi

szerv által folyósított egyéb azontls típusú ellátás,)

A kérelemhez mellékelni keil a háziorvos igazolását, valamint a

j övedelenrnyi1 atkozatot.

4. számű melléklet szerirrti

Ápolási díjra az jogosult, akinek a családjáb N| az _egy fóre számított jövedelem összege nem

haiadja meg az öregségi nyugdíj mindenkoii legkisebÚ-összegének LSO o/o-át fielenleg 42.750'- Ft'

oil, .áv.au|aló eseténánnak 200 o/o_át (jelenleg 57.000._,Ft_ot).



2. számú melléklet a /2015. OI. ) Onkormánvzati rendelethez

IGAZ)LÁ9 as szerctutEMEl,{Y
a telepüIési őpolősi díj megáIlapítősóhozkötelező felüIvizsgóIatőhoz

győgyszertómogatős meg őIlapítósőhoz

(Ahóziorvos töIti ki.)

I.Igazolom, hogy (az ápolt, gyógyszertámogatás esetén a kérelmező):

Neve:

Születési 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 iillandó és
tartós gondozásra szorul. A gondozás várható időtartama: ,

n 3 hónapnál hosszabb,va1y
n 3 hónapnál rövidebb.

n. Kérelmező rendszeresen szedett havi gyógyszereinek költsége:
( gyógyszertiámogatás esetén)

háziorvos alűrása
munkahelyének címe

P. H.

3. száryű melléklet a /2015. űI. .l Önkormánvzati rendelethez



Kérelem
gyógyszertámogatás megállapításához

A kérelmező személyes adatai

Neve:

SzüIetési neve: .

Anyja neve:

Születési hely, év, hó, nap:

TAJ száma:
Attampotgársága: magyar
Anyanyelve: magyar

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

Csatolom a háziorvos igazolását a rendszeresen szedett gyógyszereim havi összegérő} és a
j övedelemnyilatkozatot"

Dátum:

kérelmező aláírása
csatolandó:

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

,,Gyógyszertámogatásra jogosult akinek a havi rendszeres győgyitő ellátásarrak a hé.ziowos által
igazolt tédtési díja (a továbbiakban rendszeres gyógltó ellátás költsége) eléri vagy meghaladja a
mindenkori örcgségi nyugdíjminimum 20 oÁ-át 

Qelenleg 5.700.- Ft-ot), feltéve, ha az egy fcíre eső
jövedelan nem haladja meg az öregségi nyugdlj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át
(elenleg 71.250.- Ft-ot), egyedül élő személy esetén 300 %-át fielenleg 85.500.- Ft-ot)."



Jövedelemnyilatkozat
települési támogatás(ok) megállapításához

A kérelmező személyes adatai

Neve:

születési neve:

Anyja neve:

SzüIetési hely, év, hó, nap:

TAJ száma: ".....
Áltampotgársága: magyar
Anyanyelve: magyar

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

Aközeli hozzótartozókra és a jövedelmekre vonatkozó adatok:
Á kéreltnező családjában élő közeli hozzátartozók adatai
A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozők száma: fő.

család: egy takásban, vagy szeméIyes gondoskodást nffitó bentlakásos szociá]is, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező köze]i hozzátartozók közössége;

d) közeli hozzátanoző:
da) a házastárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, önáló keresettel nem renclelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, öná]ló keresettel nem rendeikezŐ, nappÜ

oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatatabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat folytató vá szeíinti, örökbe fogadott, illewe nevelt gyermek,

dc) korhatána va]ó tekintet nélkíil a tartósan treteg, az autista, illewe a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe
fogadott, iilerve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban:
fogyatékos gyermek),

dd) a 18. életévét be nem töltött gyelmek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szüő házasása vagy élettársa;

kö zeli ho zzátarto ző nev e

(születési neve)

Családi kapcsolat
megnevezése

Születési helye, ideje, anyja
neve

TAJ száma



,)

ö/ Jövedelmi adatok:

(e kéretem benvúitá

Egy főre eső jöveilelem:* Ft/hó

201,.

kérelmező aláírása

nagykorú hozzátartozó(k) aliáírása

A jövedelem típusa kérelmezó A családban éló közeli hozzát-artozők

],. Munkaviszonyból és más

foglalkoztatási j ogviszonyból
származó

2. Társas és egyéni

vállalkozásból, óstermelői,

illewe szellemi és más önálló
tevéke nysé gb ő| szár maző

3, Alkalmi munkavégzésből
származő

4. Táppénz, gyermekgondozási

támogatások

5, Nyugellátás és egyéb

nyugüj szerű rendszeres

szociális ellátások

6" Önkormányzat és munkaügyi

szervek által f olyósított
ellátások

7.Egyéb jövedelem

8.Acsalád összes

jövedelme:



V
5. szúmú meltéklet a /2a]5, (II. ) Önkormánvzati rendelethez

rrnrmnr
a h khatdss ul kapcs olcttos kiadás o kh oz ny itjtott támogatás megúll ap ítás ára

l. Személyes adatok

1.1. Akérelmező személyre vonatkozó adatok;

utca/űt/tér házszán épület/lépcsőház........................ emelet, ajtó

1.1,7" TársadalombiztosításiAzonosító lele: n l D n n D n n n

1 " 1. 8. Aliamp olgfusága:

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni):

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állanrpolgárság esetén):

L2.1. a szabad mozgás és tartózkodásjogával rendelkező, vagy
|,2.2. a EU kék kárlyával rendelkező, vagy
1,2.3. a bevándorolt/letelepedett, vagy
1.2.4. a meneki,iltloltalmazott/hontalan.
1.3. Kérelrnezővel közös héutartásban (azonos lakcímen) élők száma: .,...,....". fő.

tr.4. Kérelmez ő háztartásában élők személyi adatai:

Születési helye, idej
(év, hó, nap)

ársadalombiztosítási



2, Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

Munkaviszonyból és más

fo glalkoztatási j o gvisztlnyb ó l
szátrmaző

ebből : közfoglalkoztatásból
származő

Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellerni és

más önálló tevékenységből
szaffnazo

T ápp énz, gyennekgondozási

támogatások

uSatíp

I Ny"g"rr.t^ er.gv.U- -
Iq nyugdíjszeniren,dszeresszociális
l ellátasok

Önkormányz at, járási hivatal és

munkaügyi szervek által
folyósított ellátások

3. 1 " A kérelemmel érintett lakásban etrőrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék
működik - nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).
Amennyiben igen, kérjük, ne;vezze rneg a szolgáltatót: ."......",.

3,2. Alakhatást a legnagyobb mértókben veszélyeztető lakásfenrrtartási kiadás(ok):

3.3. Felelősségem tudatábarr kijelentem, hogy
a) életvítelszeníen a lakóhelyemenL/a tartózkodási lrelyemen élek* (a megfelelő Ész a|áhűzandő),
b) akőzőít adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzá$árulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum:

B C

A kérelmezővel közös háztartásban éIő

további személyek



kérelmező alűrása a háztartás nagykoru tagj ainak aláír ása

a hé.z;Íartás nagykoru tagj ainak aláir ása a héatartás nagykoru tagi ainak aláír ása

Kérelem
települési támogatás(ok) megállapításához*

Az igényelt támogatás fajtája ( a megfelelő aláhúzandó):

- rendkívüli települési támogatás
- temetési támogatás
- rendkívüli.gyó gyszertámo gatás
- gyermekek tanulmányainak támogatása
- újsztilöttek hozzátartozóinak egyszeri támogatása

A kérelmező személyes adatai:

Neve:

születési neve:

Anyja neve:

Születési hely, év, hó, nap:

TAJ száma: ......
Allampolgiársága: magyar
Anyanyelve: magyar

Lakóhely:
Tartózkodási hely:
A kérelem indokolása:

Temetési támogatás igénylése esetén: Nyilatkozom, hogy az elhunyt
lnévl . . /hozzátartozói minősőg volt.
Az elhunyt lakóhelye:
csatolom a nevemre szóló temetési számlát.

Dátum:

Az öregségi nyugűjminimum 201_5 évben 28.500.- Ft.
kérelmező aláírása



Táj ékoztató a kérelem kítöltésé h ez
Rendkívüli települési támogatás

(1) Kérelmére rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni az Szt. 45.§ (3) és (4) bekezdésében meghatározott

esetekben azt a személyt, akinél az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi ny,ugdíj mindenkori legkisebb

összegének 15a o/o-át, egyedül élő esetén annak 200%-át nem haladja meg.
(2) Különös méltánylást érdemlő esetben - pl. elemi kár, a létfenntartást veszélyeztető lopás, rablás, két hónapot
meghaladó tartó§ betegség, váratlan és súIyos betegség miatti gyógyszerköltség - jövedelemhatártól függetlenül

rendkívüli települési támogatást kell megállapítani, ha a kérelmező a rendkívüli körülményt igazolja, arra vonatkozóan
nyilaüozatot tesz, illetóIeg, ha az köztudomású. (3) A rendkívüli települési támogatás mértéke 1.000.- Ft-tól 20.000,-

Ft_ig terjedhet. (4) A (2) bekezdésében meghatározott esetben a segéIy mértéke 30,000.- Ft-ig terjedhet.
(5) A rendkívüli települési tárnogatás kamatmentes kölcsön formájában is nffiÜatÓ. A kölcsönként folyÓsított

rendkívüIi települési támogatást 12 hónap alatt kell visszafizetni, de a hatáskörrel rendelkező ennél rövidebb

visszafizetési időt is megállapíüat. Az első törlesztő részlet visszafizetése az ellátás kifizetésének hónapját követő
második hónaptól esedékes. Atörlesztő részleteket minden hó S-ig kell a hivatal pénztárába befizetni.

(6) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az e rendelet 4 számú melléklete szerinti

iövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, A
kérelem benyújtható az e rendelet 6 számú melléklete szerinti formanyomtatványon is.

(7) Arendkívüli települési támogatás iránti kérelemről a hatáskör gyakorlója az (1) bekezdés szerinti esetben l5 napon
belül, a (2) bekezdés szerinti esetben lehetőség szerint azonnal de legkésőbb 3 naponbelül dönt.

Temetési támogatás

(1) Kérelemre, az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való támogatást kell nyíjtani annak a szociálisan

rászorult személynek, aki - számlával igazoltan - a temetésről gondoskodott és:

- a haláIeset itlőpontjában vigántpetendi lakos és/vagy
- az el,hunyt volt vigántpetendi lakos , vagy az elhunyt lakcíme tartós bentlakásos intézményi elhelyezés miatt szűnt

meg"(Z) Szociálisan rászorult személynek kell tekinteni azt az eltemettetőt, akinek a jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 4aao/o-átnem haladja meg. (2)Atámogatás összege esetenként 30.000.- Ft.

Rendkívüli gyógyszertámogatás

(1) Kérelemre rendkívüli gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek nevére szőIő szám7ákkal igazolt
gyógyszerköltsége: a) ha családjában "az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum kétszeresénél kevesebb a

15 %-át; b) ennél magasabb jövedelemmel rendelkező esetében a30 %o-át, egyedül élő esetében a20 %o-át

eléri vagy meghaladja. (2) A rendkívüLi győgyszertámogatás összege a számlákkal igazolt gyógyszerkölrség 50 Yo-áig

terjedhet, de nem lehet több esetcnként 20.000.- Ft-nál.
Gyermekek tanulmányainak támogatása

( l ) A gyermekek tanulmányainak ámogatása a (z):

a) tanévkezdés miatti - általános iskolai, középiskolai, nappali tagozatos felsőfoló oktatási ntézményi -
többletkiadásokhoz (tankönyv, iskolai felszerelés stb.); a) óvodai, rrienzai, napközis étkezési térítési dijhoz;

b) lakóhelyől eltérő oktatási intézménybe történő vtazáshoz nyujtott támogatás.
(2) Kérelmére gyermekek tanulmányainak támogatására jogosult az a sa)lő, akinek a családjában az egy fcíre számított
jövedelem az öregségi nyucdíj rnindenkori legkisebb összegének 200 Yo-át, gyermekét egyedül nevelŐ szülő esetében

annak21aYa-át nem haladja meg.
(3) A kérelemhez csatolni kell az ... számű melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot az igazolásokkal és az (l)
bekezdés a) pontja esetén a kérelemben fel kell tiintetni az ellátástbiztosító intézmény megnevezését.
(4) A szülő tanulói, hallgatói jogviszonyt (5) bekezdésben foglaltak kivételével köteles igazolnt.
(5)A Monostorapáti ,,Művészetek Völgye" Általános Iskolában tanuló gyermek támogatásra valÓ jogosultságát az

intézmény vezetője igazoija" Az intézményvezető minden év augusztus 31. napjáig megktildi az örkormányzal
lrivatalátra az íntezményben tanuló gyermekek névsorát, osztályonként.
(6) Atámogatás összege: gyermekenként évi egyszeri 10.000.- Ft;

Új szű löttek hozzátartazőinak egyszeri tá m o gatása
(1) Kérelemre - egyszeri támogatásban részesülnek a községben élő újszülöttek hozzátartozói, (2)Ujszülöttek

hazzátartozőtnak egyszeri támogatasára jogosult az a szv|ő, akinek a családjában az egy főre számitott jövedelem az

öregségi npcdíj mindenkori legkisebb összegének 3aa Yo-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében arurak 400%-át

nem haladja meg. A támogatás további feltétele, hogy az újszülött valamelyik szülője a születést megelőzően legalább

két éves folyamatos vigantpetendi lakóhellyel rendelkezzen.(3) A kérelemhez csatolni kell az újszülött születési

anyakönyvi kivonatának rnáscrlatát. (4) A támoguttís mértéke: gyermekenkéní 20.000.-


