Somlószőlős Község Onkormán yzata Képviselő-testületének
2 l20 l5.(II 1 6.) ön korm ány zati rendelete
az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális igazgatásrőI és szociális
ellátásokról szőlő 1993. évi IIl. törvény 1.§ (2) bekezdésében, a l0.§ (1) bekezdésében, a 25.§ (3)
bekezdés b) pontjában, 32.§ (l) bekezdésénekb) pontjában, 32.§ (3) bekezdésében, 45. §, 48.§ (4)
bekezdésében, 50.§ (3) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdésében,a gyermekek védelmérőlés a gyámügyi
igazgatásről szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében kapott felhaíalmazás alaplán
Magyarország helyi önkormányzatairól szőlő 2Oll. évi CLXXXX. törvény l3. § (1) bekezdés 8.

Pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket

1.

rendeli el:

A rendelet célja, hatálya

1.§ (l) A rendelet célja, hogy Somlószőlős településen a szociális biztonság megteremtése és megőrzése
érdekébena Képviselő-testület meghatározza az általa biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátások

formáit, szervezetét, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultság feltételeit.
(2) A rendelet hatálya kiterjed a Somlószőlős községben élő magyffi állampolgárokra, bevándoroltakra
és letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert
személyekre, továbbá a szociális igazgatásről és szociális el|átásokról szó 1993. évi III. törvény
(továbbiakban:Szt.) 3. § (2) - (3) bekezdéséneka) pontjában meghatározott személyekre, valamint a
gYermekek védelmérőlés a gyámügyl igazgatásról szóló 1997. évi XXK. törvény (továbbiakban:
Gyr.t.) 4.§-ban meghatározott gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire.

2.

A hatáskör gyakorlása, eljárási rendelkezések

2.§ (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult részérea Képviselő-testület az Szt.
me ghatár ozott
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epülé s i támo gatást ál l ap ít me g.

45.§-ban

(2) A KépviselŐ-testület szabályozza az eltemettetésre kötelezett személy vonatkozás ában a köztemetés
költség megtérítésénekszabályait.
(3) A KépviselŐ-testület a polgármesterre a következő hatáskörökeí ruházza át:
a) j övedelm i viszonytól fi,iggetlen települési támogatás megállapítása,
b) a 4. §-ban szabályozottak megállapítása,
c) a jövedelmi viszonlól íiiggő és
támo gatások me gál l ap ításának hatáskörét ruházza át.
(4) A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a képviselő-testületet a soron következő
tervezett ülé sen táj ékoztatja.

3.§ (l)

A

kérelmet a Képviselő-testület Hivatalának (a továbbiakban: hivatal) székhelyénlehet
benyújtani az arra rendszeresített nyomtatványon. (A rendelet 1. és 2. melléklete)
(2) Ha a kérelem vagy az ahhoz csatolt iratok alapján a tényállás tisztázásához szükséges, a döntés
meghozatala előtt a hivatal környezettanulmányt készít.
(3) A környezettanulmány készítésérea közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évl CXL. törvény (továbbiakban : Ket.) helyszíni szemlére vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) A kérelemhez csatolni kell azokat az iratokat melyeket jogszabály az egyes ellátásoknál előír,
továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek. A jövedelmekre vonatkozőan az
Sá.4.§, és 10.§ azirányadő. Azngyféltől a Ket. 36,§ (2) bekezdés szerinti adat nem kérhető.
(5) A j övedelem igazol ására, - ahol aá magasabb szintű j og szabály nem szabály ozza a) a munkaviszonyban állók a munkáltató áItal kiállitott kereseti igazolást, vagy bérjegyzéket,vagy
nyilatkozatot, nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban, árvaellátásban, munkanélküli járadékban,

álláskeresési járadékban, álláskeresési-segélyben, álláskeresést ösztönző juttatásban, tartásdíjban
részesülők a kiutalást bizonyítő feladóvevényt csatolják, a jogosultságot megállapító határozaíoí
bemutadák,

b) gYermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban,

pótl ékban ré sze sülök az ellátás me gál lapításáról nyilatk ozatot

c
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családi

lnak,

c) vállalkozők a kérelem benyújtását megelőző évi jövedelmükre vonatkozóan a NAV igazolását

satolj ák, vagy szemé lyes n yi l atk ozatot mel lékeln ek,
d) egYéb fonásból származőjövedelem esetén - különösen ingatlan-, üdülő-, lakás hasznosítása, alkalmi
munka - személyes nyilatkozatot kell mellékelni.
(6) Amennyiben az igénylő vagy családja jövedelme kizárőlag, vagy túlnyomórészt vállalkozásból vagy
vagyonhasznosításból származik és kétségmerül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, a hatáskör
gyakorlója megkéri a NAV igazolását.
c

(7) A hivatalból indított eljárásoknál az egyes ellátástípushoz taríoző, ügyféltől kérhető igazolásokat,
nyi|atkozatokat az eljárás megindításától számított 8 napon belül kéri be a hatáskör címzettje.
(8) Az e rendelet,
a) 10.§ (1) bekezdésére, a 10.§ (2)bekezdésére, 10.§ (3) bekezdéséretekintettel a jogosultság 1
évre kerül megállapításra.
b) Ajogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának a napja.
c) Amennyiben az ellátás töredék hónapra kerül megállapításra, úgy arra vonatkozőan a
63 l2006.(nl.27) Kormány rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak,
(9) A 10.§ (3) bekezdésre tekintettel, lgyanazon lakásra, csak egy jogosultnak állapítható meg
települési támogatás, fiiggetlenül a lakásban élő személyek ésháztartások számától.
(l0) A 9.§ (1) bekezdés c) pontjára tekintettel a kérelmeket augusztus l- től október 15-ig lehet
benyújtani.
(11) A szociális és gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság megállapítására az Szt. valamint a Gyvt.
rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
4. § (l) Ha a kérelmezőlétfenntarlását veszélyeztető körülmény áll fenn, a szociális ellátás bizonyítási
eljárás nélkül az igénylő nyilatkozata alaplán is megállapítható rendkívüli települési támogatásként.
IlYen esetben a hatáskör gyakorlója a határozat meghozatalát követően 5 napon belül helyszíni
ellenőrzéssel vizsgálja meg a nyilatkozat valódiságát.
(2) Amennyiben a vizsgálat során az bizonyosodik be, hogy akérelmező nyilatkozata nem a valóságnak
megfelelŐ, Úgy a hatáskör gyakorlója elrendeli avisszaftzetési kötelezettséget.

3.

Az ellátások kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének általános szabályai

5. § (1) E rendeletben meghatározott rendszeres pénzbeli ellátásokat a jogosultság fennállása esetén a
tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig aházipénztárból készpénzben, postai úton, vagy folyőszámlára
v alő átutalással kell folyósítani.
(2) Az eseti segélyek illetve támogatások kifizetése a hatáskörrel rendelkező szerv döntését követően
legfell-ebb 15 napon belül a házipénztárból készpénzben, postai úton, vagy folyó számlára valő
átutalással tör-ténik.
(3) Az iskolakezdésre tekintettel nyújtott települési támogatás kifizetése augusztus, szeptember és
október hónapban történik ahatározatmeghozatalát követő l5 napon belül.
@) Az e rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását - a jogosultság
megállaPÍását követően is - a polgármesteri hivatal szociáIis feladatokat ellátó szervezeti egysége
bármikor j ogosult ellenőrizni.
(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a jogosultsági
feltételek már nem állnak fenn, úgy a polgármesteri hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti
e gysé ge az ellátás me gszűnteté se iránt intézkedik.
(6) Az e rendeletben megállapított feltételek hiányában nyújtott szociális ellátás megtérítésére,és a
megtérítésselkapcsolatos méltányosságra vonatkozóan a szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról
szóló törvény szabályai szerint kell eljárni.

4.

Az ellátások természetben való nyújtása

Ó.§ (1) A telePÜlési támogatás , vagy a rendkívüli telepü|ési támogatás nyújtható természetben a jogosult
kérelmére, Vagy a hatáskör gyakorlója rendelkezése alapján a célszerű pénzfelhasználás érdekében.
(2)A természetbeni ellátás történhet: Erzsébet-utalvány, ruhanemű,- élólmiszer vásárlás, közüzemi díjak
átvállaláSa, tankÖnyv,- tanszervásár|ás, tűzifa vásárlás, gyermekintézmények térítésidíjának kifizetése
formájában.

5.

Településitámogatás

7. § (l) A kéPviselŐ-testület települési támogatást, vagy a létfenntartást veszélyeztető rendkívüIi
élethelYzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkui t iirdo személyek
r észére rendkívüli te lepül ési tám o gatást nyújt.
8. § (r) települési támogatás lehet,
övedelmi viszonytól fi.iggetl en

a) j

jövedelmi viszonytól fliggő.
(2) a rendkívüli települési támogatás jövedelmi viszonytól fliggő támogatás.

b)

9.§ (l) A jÖvedelmi viszonytól fi,iggetlenül - kérelemre települési támogatásban részesíthető/k,
a) a gYermek fogadás előkészítéséretekintettel, a szülők, egyedül élő várandós anya, ha a kérelem
benYÚjtásakor legalább egy éve a településen bejelentett Útonellyel rendelkezik, és a gyermek
szÜletésénekvárható időpontját megelőző két hónapon belül a kérelmeibenyújtja,
b) a gYermekük születésére tekintettel, a szülők, vagy gyermekét egyedüi nevelő szülő, ha a kérelem
benYÚjtásakor legalább egy éve a településen bejeleniett Ütorrettyet ióndelkeznek, és a születést követő
6 hónapon belül a kérelmet benyújtja,

c) aZ

általános iskolás, közép és felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanulókra tekintettel
iskolakezdéskor a szülő, ha kérelmétlegkésőbb a tanév megkezdesét kc;veiő 45 napon belül benyujtja.
d) a kÖzeli hozzátartozőjának eltemettetéséről gondoskoáO személy, ha a haláleset bekövett<eztetot
számítoít3 hónapon belül a kérelmet benyújtja.
(2) UgYanazon gyermek után az (l) bekezdés a)-b) pontjában meghat ározotttípusú települési támogatás
közül az egyik vehető igénybe.

10-§ (1) JÖvedelmi viszonytól fiiggő települési támogatásban részesíthető a győgyszerkiadások
viseléséretekintettel az a személy, akinek a családjábun Ű
fore jutó havi joveJÓleii nem haladja
"gy élő esetében annak 200 Yo-át és a havi
meg aZ Öregségi nyugdíj legkisebb összegének Is\Yo-át, egyedül
rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi n}.ugdíj mindenkori legkisebb összegének
20%o-át.

(2) JÖvedelmi viszonytól fiiggő települési támogatásban részesíthető a 18. életévétbetöltött tartósan
beteghozzátartozőjának az ápolására, gondozására tekintettel aza személy, akinek a családjában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének li)%o-át,és
keresőtevékenységet- az otthoni munkavégzés kivételével- napi 4 Órát Áeghaladó időben nem végez,
(3) JÖvedelmi viszonytól fiiggő települési támogatásban részesíthető a lakhatáshoz kapcsolódó,
rendszeres kiadások viseléséretekintettel a feltételek együttes fennállása esetén az a személy,
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 200%o-át,
b) aháztartásban élők egyikének sincs vagyona és
c) ha a kérelmező és a kérelmezővelközös háztartásbanélő munkanélküli. rendelkezik a munkaügyi
szerv nyilvántartásba vételével és
d) a támogatással érintett ingatlan vonatkozás ában az azzalkapcsolatban felmerülő költségeket, legalább
kettő közüzemi számlá v al igazolja.

11.§ (1) Rendkívüli teleptilési támogatásban részesíthető az a személy, aki a létfenntartást
veszéIYeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási

gondokkal küzd, a feltételek együttes fennállása esetén:

a)

kérelmébenindokolja rendkívtili élethelyzetét vagy a létfenntartási gondjait és ezt
bizonyítékokkaltámasztj a alá é s
b) a családj ában az egy fóre jutó jövedelme nem éri eI az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
200 Yo-át, és

c) ha a kérelmező és a kérelmező családtag|a munkanélküli, rendelkezik a munkaügyi szerv

nyilvántartásba vételével.
(2) Rendkívüli települési támogatásban, egy napíári éven belül, egy család összesen legfeljebb két
alkalommal részesülhet, melybe nem számítható bele a különös méltánylást érdemlő helyzetre való
tekintettel megállapított rendkívüli települési támogatás.
(3) A rendkívüli települési támogatás esetén egyedi mérlegelésalapján különös méltánylást érdemlő
körülmény fennállása esetén az e rendeletben e támogatási formára megállapított jogosultsági
jÖvedelemhatártől és egyszeri támogatási összeghatártól eltérhet, az elemi kár vonatko zásában, ha a
kérelmező vagy családtagja munkanélküli a munkaügyi szerv nyilvántartásának igazolásától
mentesül.
(4) Különös méltánylást érdemlő helyzetek különösen:
a) egészségi állapotát érintő, hosszan tartó súlyos betegség, kőrházilrrrtőzkodás. műtét,
b) hosszan tartó, legalább 5 hónapja fennálló munkanélküliség és kérelmező a munkaügyi szerv
által nyilvántartott,
c) a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét,
d) gyermek hátrányos helyzete,
e) elemi kár bekövetkezése, amennyiben az elemi kár nem biztosított ingóság vagy ingatlan esetében
merült fel.
12. § (1) A települési támogatás mértéke a jövedelmi viszonytól fiiggetelen támogatás nyújtásakor,
a) a 9.§ (1) bekezdés a) - b) pontja esetén 10.000,-Ftlgyermek.

b) a 9.§ (1) bekezdés c) pontja

esetén a mindenkori éves költségvetési rendeletben meghatározott
összeg.
c) a 9.§ (l ) bekezdés d) pontja esetén a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 2)oÁ-a.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 100.000 Ft.
(3) A települési támogatás mértékea jövedelmi viszonytól fliggő támogatás nyújtásakor,
a) a 10 §. (l) bekezdés esetén havi 3.000 Ft
b) a l0 §. (2) bekezdés esetén havi 20.000 Ft
c) a l0 §. (3) bekezdés esetén
ca) aháztartásban az egy főre jutó öregségi nyugdíj minimum 0 %- |50 %-ighavi 5.000 Ft
cb) aháztartásban az egy főre jutó öregségi n},rrgdíj minimum l51 %- 2OO %-ighavi 3.000 Ft
(4) A rendkívüli települési támogatás mértékelegalább 3.000 Ft, legfeljebb 50.000 Ft.

13. § (l)A jövedelmi viszonytól fliggetlen települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez
mellékelni kell:
a) a gyermek fogadására tekintettel,
aa) az orvosi igazolást a gyermek születésénekvárható idejéről,
ab) a szülők lakóhelyéről szóló nyilatkozatot,
b) a gyermek születésére tekintettel,
ba) a gyermek születési helyéről szóló nyilatkozatot vagy születési anyakönyvi kivonatot
másolatban,
bb) a gyermek és a szülők lakóhelyéről szóló nyilatkozatot,
c) az iskolakezdésre tekintettel
ca)a gyermek iskolájának a nevét, címétés OM azonositőját, yagy iskolalátog atási igazolást,
cb) a kérelmező szülő és gyermekek lakóhelyéről szóló nyilatkozatot, valamint hogy hol élnek
életvitelszerűen,
d) a temetésre tekintettel,
da) kérelmező nevére kiállított temetés költségeit igazolő számlákmásolatát,
db) az elhunyt nevéről, lakóhelyéről, szóló nyilatkozatot,
dc) a haláleset helyéről és idejéről szóló nyilatkozatot, vagy halotti anyakönyvi kivonatot.
4

viszonytól fliggő települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni
^jövedelmi
kell:
a) a 10.§ (1) bekezdés esetén, a család tagjainak aszámát és nevét, a család jövedelmi helyzetét
alátámasztő iratokat és nyilatkozatokat, munkanélküli kérelmező és családtagja esetén aregisztrált
(2)

munkanélküliségről szóló nyilatkozatot, yagy a munkaügyi szerv igazolását, a háziorvos igazolását
a tartós betegségre szedett gyógyszerek költségéről.
b) a 10. § (2) bekezdés esetén a család tagjainak aszámát és nevét, a család jövedelmi helyzetét
aláíámasztő iratokat és nyilatkozatokat, a héuiowos igazolását arról, hogy az ápolásra szoruló
személy tartósan beteg, nyilatkozatot az ápolő személy esetében a keresőtevékenység folyatásáról,
annak helyéről és idejéről.
c) a 10. § (3) bekezdés esetén a háztartás tagjainak a számát és nevét, a háztartás tagjainak
jövedelmi helyzetét alátámasztő iratokat és nyilatkozatokat, a háztartás tagjainak
vagyonnyilatkozatát, munkanélküli kérelmező és a héztartásban élő egyéb személy esetén a
regisztrált munkanélküliségről szóló nyilatkozatot, vagy a munkaügyi szerv igazolását, a lakhatás
állandó költségeit igazolő legalább 2közizemi számlát.
(3) Rendkívüli települési támogatás kérelméhez mellékelni kell a rendkívüli élethelyzetvagy a
létfenntartási gondok bizonyítékait,a család tagjainak a számátés nevét, a család jövedelmi
helyzetét aláíámasztó iratokat és nyilatkozatokaí, munkanélküli kérelmező és családtagja esetén a
regisztrált munkanélküliségről szóló nyilatkozatot, vagy amunkaügyi szerv igazolását, különös
méltánylást érdemlő helyzet fennállása esetén azaztigazolő iratot, nyilatkozatot..

8. Köztemetés

14.§ (l)A Képviselő-testület, az eltemettetésre köteles személy kérelmére,
a) a köztemetés költségeinek visszafizetéséremaximum hat havi részletfizetési lehetőséget biáosíthat,
vagy
b) a megtérítésikötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti a kérelmezőt, különös méltánylást
érdemlő körülmények fennállása esetén.
(2) Különös méltánylást érdemlő körülmények különösen a kérelmező családjában:
a) fennálló munkanélküliség,
b) fennálló tartós súlyos betegség,
c) nevelt legalább három kiskorú gyermek,
d) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.
(3) A kérelemben szereplő különös méltánylást érdemlő körülményt akérelmező igazolniköteles,

9. JÖvedelmi viszonytó| függő települési támogatásra való jogosultság egyéb feltételei

(l) A gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatást kérelmező l5 napon belül
köteles bejelenteni a Hivatalnak, ha jövedelmi viszonyaibary yagy gyógyszerköltségeiben pozitív
15. §

vá|tozás áll be.
(2) A győgyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás megszünteíése az aktuális hónap

utolsó napjával történik.

16. § (1)

Aa

taftósan beteghozzátartozőjának az ápolásához, gondozásához
j o gosultság egyéb feltétel ei :
a) nem jogosult települési támogatásra a hozzátartoző, ha az ápolt személy 2 hőnapot meghaladóan
fekvőbeteg győgyintézeti ellátást nyújtó, vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül.
(2) atámogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni,
a) ha az ápolt személy állapota az állandő ápolást már nem teszi szükségessé,
b) ha az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
c) ha az ápolt személy meghal.
(3) az ápolt személy halála esetén a támogatás folyósítását a halál időpontját követő hónap utolsó
napjával kell megszüntetni, egyéb esetben az aktuális hónap utolsó napjával.

18. életévétbetöltött

kapc solódó telep ülé si támogatásr a való

(4) A kérelmező
változás áll be.

15 napon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak, ha jövedelmi viszonyaibanpozitív

17. § (l) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy a
kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja gondoskodik:
a) az általa életvitelszerúen lakott lakás vagy ház, és annak udvara, kertie, a kerítésselkívüI határos
terül et, jár da tisztán tartásáró l,
b) az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának
biztosításáról,
(2) A kérelmező köteles az (l) bekezdésben felsorolt á|lapotot a jogosultság megáIlapítását követően is
fenntarlani.
(3) Amennyiben a feltételeket nem teljesíti a jegyző írásban l5 napos határidő kitűzésével felszőlítja az
igénylőt vagy a jogosultat. A feltételek teljesítéséta Hivatal környeiettanulmány készítéséve1ellenőrzi.
(4) Amennyiben a jogosult személy a felszőlítás ellenére nem tesz eleget kötelezettségének, űgy a
telePÜlési támogatás iránti kérelmet el kell utasítani, yagy amegállapított támogatást meg kell szüntétni.
(5) A kérelmező 15 napon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak, ha jövedelmi viszonyaiban pozitív

változás áll be.
(6) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás megszüntetése, az aktuális hónap utolsó naplával
történik.

10.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások

18.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgá|tatások körében az őnkotmányzat
a) étkeztetést
b) családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot
c) házi se gítségnyúj tást

biztosít.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés b), c) pondában felsorolt alapellátásokat a Somló- Kömyéki
TÖbbcélúKistérségi Társulás fenntartásában önállóan működő és gazdálkodó Somló- rornyeti
Feladatellátő Intézmény (8460 Devecser, Petőfi tér 5.) keretén belül társulás formájában biztosítja.

19.§(l) A Képviselő-testület azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi (munkanapokon) egyszeri
meleg étkezéséről,vásárolt kész ebéd biztosításával gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik
részéretartósan vagy átmenetijelleggel nem képesek biaosítani, különösen
a) koruk, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte;

b)

egészségiállapotuk, aki rokkantságára vagy munkaképességének csökkenésére tekintettel
nyugellátásában vagy nyugdíjszerű pénzelláíásában részesül, vagy akinek egészségiállapota miatt
időlegesen indokolja az ellátást és eztigazolja
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, akinek egészségiállapota időlegesen vagy véglegesen
indokolja azellátást és ezt igazolja

d) szenvedélybetegségük, aki egészségiállapot át igazolja, v agy
e) hajléktalanságuk, a lakóhellyel nem rendelkező személy, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye
hajléktalan szállás, és az ellátás igénybevételekor nyi|atkozatában ártőzkodási helyeként megjelölte a
település illetékességiterületét;

miatt.
(2) Az ebédet az önkormányzati iroda kiosáó helyről lehet elvinni, illetve szükség esetén az ellátot
lakására az önkormányzat szállítja ki.
(3) Az étkeztetésértaz e rendeletben meghatározott személyi térítésidíjat kell fizetni az alábbiakszerint:
a) azintézményitérítésidíj napi összege az önköltségi díj csökkentve azegy főre eső állami normatíva
étkeáetésinapokra jutó összegével,
b) a személyi térítésidíj összege megegyezik az intézményitérítésidíj összegével,
c) a havi térítésidíj összege a napi személyi térítésidij és az adott hónapban igénybe vett étkezések
számának szorzata,

d) a térítésidíjat utólag kell megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájárakészpénz átutalási
megbízáson, vagy házipénztárba készpénzes befizetéssel azon napok után is, melyekre nem igényelt

elláást azigénybe vevő, de aá nem jelezte előre,
e) a személyi térítésidíjak megállapitását, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokat a polgármester

yagy az á|tala erre felhatalmazott személy látja e|,
@) Az önköltségi díj összege és az éves költségvetési támogatás összege e rendelet 3. mellékletében

kerül feltűntetésre.

20. § (1) Ez a rendelet 2015. március l-jén lép hatá|yba.

(2) Hatályát veszti Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének, az egyes szociális
ellátások szabályozásáról szóló l2l20l3. (XII. 13.) önkormányzati rendelete.
Somlószőlős, 2

polgármester

A kihirdetés napja: 2015. február

16.

l. melléklet a 2l20l5,

(II.1 6.)

Önkormányzati rendelethez

xnnELrvr

jÖvedelmi viszonytól független települési támogatás megállapít ásához

Az

ápolt neve :..........

Születési neve:,........

Anyja neve: .........
Születési helye, ideje (év, hó, nap).....

Lakóhely:
Tartőzkodási hely :.......
Társadalombiztosítási Azono sító Jele :...........

kérelem indoka:

Amennyiben releváns:

Az

e

ltemete tt hozzátartozó neve

:

Rokoni kapcsolat:

A haláleset ideje:
A temetés költségei:

BÜntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és
tudomásul Veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásről és szociális ellátasokról szóló 993. évi
III. törvény alapján az

NAV-nál ellenőrizhető.

Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve háztartásomban élők adataiía jogosultság
me gállapítása é s telj

es

ítése célj ábó

l

fe

lhasználj ák.

Dátum:

kérelmezó

A kérelemhez mellékelni kell amennyiben releváns az eredeti temetési számlát,kőrházikezelésről
igazolást, tartós táppénz esetén orvosi igazolást!

szóló

2. melléklet a

2l

20l 5 . Gr. 1 6.) Önkormány zati rendelethez

rnnnlnnr

jÖvedelmi viszonytól függő települési támogatás megállapít ásához

A kérelmező neve:...
Születési neve: ........

Anyja neve:

...,.....

Születési helye, ideje (év, hó, nap).....

Lakóhely:
Tartőzkodási hely :.......
Társadalombiztosítási Azonosító Jele :..........,

Kérelmezett támogatás fajta: (aláhúzandó)
a) rendkívüli települési támogatás

b) gyógyszerköltség

támogatása

c) lakhatási költség támogatása
d) közeli hozzátartozó ápolását segítő támogatás

kérelem indoka:

Akérelmező jövedelme:

......

..,...,...Ft/hó

A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai:
Név

Szül.idő

Rokoni
kapcsolat

Foglalkozás

9

Jövedelem

Egyéb jövedelmek:

Családi

pótlék:

Gyermektartásdíj:

. . . . ,. .

.........F.

Önkormányzatiegyébrendszerestámogatást:

jövedelme:
jövedelem: ..

Együtt élők összes

Egy fore jutó

.... . ..Ft

. .

.........Ft

...Ft (ügyintéző tölti ki)

,........Ft (ügyintézőtöltiki)

Amennyiben releváns:

Az

ápolt személlyel való rokoni kapcsolata:

Folyószámla

száma,.

Telefon száma:

Kijelentem, hogy keresőtevékenységet
a) nem folytatok

b) napi nég yórában folyatok
c) otthonomban folytatok (a megfelelő aláhűzandő)

Az

ápolási tevékenységet

a) lekóhely emen ltartőzkodási helyemen

b) az ápolt lakóhelyén/artózkodási

Az

helyén végzem. (a megfelel ő aláhűzandő)

ápo|t neve :..........

Születési neve: .........

Anyja neve:

.........

Születési helye, ideje (év, hó, nap)....,
Lakóhely:
Tartózkodási hely:.......

Társadalombiztosítási Azono sító Jele :...,,......

Nyilatkozat
EgYetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, a települési támogatást kérelme ző hozzátartozóm
végezze.

Apolt személy aláírása
BÜntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és
tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásről és szociális ellátásokről szőlő 1993.

l0

évi III. törvény alapján az NAV-nál ellenőrizhető.

Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve háttartásomban élők adatait a jogosultság
me gállapíása

és

telj

e

sítése c élj ábó

l felhasználj ák.

Dátum:

kérelmező

A

kérelemhez mellékelni kell a család jövedelmeiről

releváns orvosi igazolást!

l1

szóló összes igazolást, valamint amennyiben

3.

me

A

2l

20

I5

. (II. 1 6.) Önkormány zati r endelethez

B
Díj összege

Díj megnevezése

1

lléklet a

C

Allami

normatíva
2.

A

összese

szociális étkezésönköltségi

térítésidíja
(Resti Vendéglő Devecser)

570,-Ftladag

I2

22I,-Ftlnap

