Lengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
512015. QI.27,) önkormányzati rendelete
a helyi szociáIis igazgatásról és ellátásokról,
LengYel KÖzség Önkormanyzat Képviselő-testiilete az Alaptörvén

y

32. cliix (1) bekezdés a) pontjában

meghatIározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociá7is igazgaíásról és szociális ellátásokról
szóló

1993. évi III. töwény 132. § (4) bekezdés kapott felhatalma zás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011, évi CLxxxX. töwény 13. § (1) bekezdés b. pontlatan meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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A rendelet célja
1.§

A

rendelet célja, hogy a szociális igazgatásrót és szociális ellátásokól szólő 1993. évi IIi. törvény
(továbbiakban: Sá.) felhatalmazása alapján megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságohal
megfelelŐ, a szociális rászorultsá$ól fiiggő pénzben, valamint természetben biztosított Szociális ellátások
formáit, szervezeti kereteit, az eljárási, jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és
érvényesítésének
módj át, feltételeit, gar anciáit.

A rendelet hatály4
2.§
A

rendelet hatálya Lengyel község közigazgatási területén érvényeslakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezÓ, a szociális |gazgaíásről és szociális elIátásokól szóló 1993.évi trI. törvény (a továbbiakban: Sit,)
3. § (1)-(3) bekezdésében meghatarozott személyekre teq'ed ki.
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3.§
(1) E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat az Szt. 4.
§-a szerint, a
jövedelmi és vagyoni fogalmak és feltételek meghatározása esetén az Szt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
ahol az Szt. nem tartalmaz me Bhatározást, ott a Ptk. értelmező rendelkezése amérvadó.
(2) Jövedelemvizsgálat sonín az egy főrejutó jövedelmet kell figyelembe venni.
(3) A rendeletben elfogadott elláási formákat erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon ke1l
benYÚjtani, a szükséges mellékletek csatolásával a Teveli Közös Önkormányzati Hivatai Lengyeli
kodáj á,lroz.

(4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes, Az ellátást
igénylő a kérelméta személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérőlszóló
9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1 . és 2, melléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatj a be.
(5) A jövedelem és vagyoni helyzet igazolására az Szt., és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésénekés megállapításrának, valamint folyósíásának Észletes szabá|yairól szóló 63/2006. (III.21.)

Korm. rendeletben vonatkozó szakaszai az irányadők.

(6)

A

havi rendszerességgel megállapított települési támogatás nem haladhatja meg az

nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegét.

(7) Ugyanazon személy u5,anarra az időszakra tekintettel több jogcímen is részesiilhet támogatásban

öregségi

4.§

Az e

rendeletben meghatározott
nlházza át,

szociális hatáskörök

gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre

Támogatás folyósításának rendje

5.§
települési Lámogatás _a gyógyszertámogatás kivételével_ egy éwe kerül megállapításra. A
megállapított összeg a kérelmezőnek a jogosultsági íeltételekfennállása esetén a kérelem benyújtás
hónapjának első napjától jáí.
(2) A megállapított támogatások kifizetésérejogerős hatlírozat alapján havi rendszerességgel keriil sor, a
Teveli Közös önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézőjének közreműködésével, a megállapítást követó

(1)

A

hónap 5. napjáig elsősorban átutalással, vagy kérelem esetén házipénztarból.
(3)

A nem rendszeres elláüíst a hatarozat jogeróre emelkedésótől számított

15 naporr belül

kell biztosítani a

jogosult részére.

III.

FEJEZET

PÉNZBELI ELLÁrÁS OK
Ellátások formái

6.§
(1)

Az Önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését
a.) szociális rászorultságtól fiiggő pénzbeli- és természetbeni ellátások nyújtásával;
b,) személyes gondoskodást biztosító alapellátások megszervezésével valósítja meg.

(2) Szociális rászorultságtól

ftiggő pénzbeli-és természetbeni ellátás:

mely
aa) a lakhatáshoz kapcsolódó rerrdszeres kiadások viseléséhez,
ub; ts. él"téuétbetöltött tartósan beteg hozzátaítozőjának az ápolását, goridozását végző személy

a.) települési támogatás,

részére
ac) a gyógyszerkiadások üseléséhez,
ad) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére

megállapított támogatás.
b.) rendkívüli települési támogatás
c.) köztemetés.

(3) Személyes gondoskodást biáosító alapelláások

-

étkeztetés,

hazisegítségnyújtás,
jelzőrendszeresházi segítségnyúj!ás,
családsegítés.

Szociólis rászor

uIts ágtól Jüggő
1.

pénzbeli ellátús o k

Települési támogatás

A lakhatáshoz kapcsolódó rend§zeres kiadások viseléséheznyújtott települési támogatás
7.§

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséheznyújtott települési támogatás a szociálisan
rászoruló háztaítások részéíea háztartás tagjai által lakott lakás, fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaik viseléséhez nyúltott hozájáru'tás. A képviselő-tesület, támogatást nyújt a lalcíshoz kapcsolódó
közüzemi díjak: a üllanyáram-, a víz-szennyliz, a gázfogyasztás, a szemétszá7lítás díj költségeihez.
(2) A települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultrrak állapítható meg, fiiggetlenül a lakásban
(1)

élő személyek és h áztaÍ.ások számátőI.

(3) A

települési támogatás irifurti kérelem benyújtój a, Llletve az ellátás jogosultja köteles:

a'1

az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos

terület, járda tisáán íartására,

b) az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságátrak, valamint higiénikus állapotának
biztosítására.
(4) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult az (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz
eleget, a jegyző ötnapos hataridő tűzésével- az elvégzendő tevékenységekkonkrét rnegjelölése mellett ,
felszólí!a a kötelezettség teljesítésére.

(5) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult az (3) bekezdésben meglratározott kötelezettségének a
felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el ke1l utasítani, vagy a megá|7apitott települési támogatást
meg kell szüntetni.
(6) Amennyiben a települési támogatás iránti kérelem a (3) bekezdés szerinti okból elutasításra keriil, vagy a
megállapított lakásfenntartási támogatás megszüntetetésre kerül, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés
jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sern nyírjthat be lakásfenntartási
támogatás iránh kérelmet.
(7) Települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy fórejutó liavijövedelem nem éri
el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170oÁ-át, egyedül élő esetén az öregségi nytlgdíj
mindenkori legkisebb összegének 220oÁ-át, és vagyona nincs.

A települési támogatás összege:
0-31350 Ftjövedelem esetén 5.000 Ft/hó
(8)

3 13 5

1

-627 00 Ft

jövedelem esetén 3.000Fi4ró

18. életévétbetöltött

tartósan beteghozzátartoző!álak az ápolását, gondozását vógző személy
részérenyújtott támogatás
8.§

(l) A Képviselő{estület települési támogatást nyíjt a hozzátartoző

részére,ha 18, életévétbetöltött

tartósan

beteghozzáíartozój ának az ápolását, gondozását végzi.
(2)

A települési támogatás megállapítására abban az esetben kerülhet sor, ha az állandő és tartós gondozásra

szoruló személy gondozása miatt a hozzátartoző:

o

munkahelyétől 3 hónapnál hosszabb időt meghaladó fizetés nélküli szabadságot vesz igérrybe,
és az ápolást keresetveszteség nélkiil más hozzátarlozó nem tudja vállalni.

A fizetés nélkiili szabadságot munkáltató által kiállított igazolással keli igazolni.
(4) Az ápolt személy tartós betegségéta háziorvos által kiállított igazolással kell igazolni,
(5) A települési támogatás esetén az ápoló családjának jövedelmét kell vizsgálni. A jövedelmí feltételeke
(3)

jelen rendelet 7. § (7) bekezdése az irényadó.
(6) A települési támogatás megállapítása a fizetés nélküli szabadság második hónapjától igényellretó, összege
a mindenkori öregségi nlugdíj legkisebb összege.
(7) Az ápolási dí1 megá|lapitására, megszüntetésére vonatkoző szabályoksa az Szí. 40. § -44. § az irányadók.

A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatá§
9.§
(1)

A

képviselő-testiilet települési támogatást nyújt a gyógyszerkiadások viseléséhez annak a személlnek,
igazolvánnyal nem rendelkezik, és a háziorvos álta7 lgazo7t haü betegsége miatt

aki közgyógyellátási

jelentkező gyógyszerkiadása meghaladja a családban az egy főre jutó havi jövedelem
20oÁ -át, íelíéve,hogy
a családban az egY főre jutó havi jövedelem nem haladja meg áz oregségi nyugdíj mindeniori legkiseút
összegének 200% -át, egyedül élő személy esetében 250%o -át.
(2) TelePülési támogatási kérelem, mely a gyógyszerkiadások támogatására vonatkozik, negyedévente (az
egyes gyógyszertámogatási kérelmek közötti három hónap) nyújtható be.
(3) A kérelemhez mellékelni kell legalább kéthavi, a gyógyszerkiadások összegéről a kérelrnezó nevére
kiál lított gyógysze rtári számlát.
(4)

A gyógyszertámogatás összege negyedévente 5.000 Ft.

A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhaImozó személyek részérenyújtott
támogatás

10.§
(1)

A

kéPviselŐ{estiilet

a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére

természetbeni formában települési támogatást állapít meg,

(2) Felhalmozott hátraléknak tekintendő az ellátásra valójogosultság

megállapításakor
aközíjzemi
díjtartozás:
a villanyáram-, a víz-szennyviz, a gázfogyaszíás, a szemétszállítás díj.
intézményben
történő gyermekétkezésidljhátralék.
(3)A megállapított települési támogatás összegét közüzemi dijtartozás esetén a hátralékkal érintett
szolgáltatŐ, gyermekétkezésből eredő térítésidü hátralék esetén az intézmény részére törtériő
folyósítással, vagy előre fizetős mérőóra feltOltéséveI kell biztosítani.
(4)A jövedelmi feltételelce, és a támogatás mértékérejelen rendelet 7. § (7) (8) bekezdése az irányadó.
2.

Rendkívüli települési támogatás
11.§

(1) A Képviselótestiil€t a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerii|t, valamint idószakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részérerendkívüli telepiilési tánogatást nyúljt,
elsősorban azoknak a személyeknek, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntaÉásáróI más rnódon rrerl
tudnak gondoskodni, vagy alkalmankéntjelentkező többletkiadások

miatt anyagi segítségreszorulnak.

(2) Rendkívüli települési támogatást kell nyújtani annak a személlmek:

*
-

akinél gyermeke betegsége, owosi kezelése miatt váratlan kiadások merülnek fel,
akinél az alapvető élelmiszerek megvétele átmenetileg nem biztosított,
ha kérelnrezőt és családját elemi kár, katasztrófa, vis maior esemény éri, ingatlariuk laklratatlanná válik,
aki az elhunyt személy elteínettetésérőlgondoskodik
születendó gyermek esetén,

(3)A rendkívüli települési támogatás egy családon belül éü két alkalommal, természetbeni és pénzbeli
elláás formájában nyújtható.
(4) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni ke1l a kérelemben feltüntetett
iövedelmek
valÓdiságának igazolására szolgáló iratokat, valamint az alkalmanként jelentkező, nem várt tdbbletkiadás
íelmerülésétigazoló iratokat.

(5)

A

kérelnező és a vele közös

háztatásban élő családtagjai számáía

az ugyanazon

létfenntaítást

veszélyezteíő rendkívüli élethelyzetre, és az időszakosan vagy tartósan fennálló rrgyarrazorr létfenrrtar-tási
gondra valÓ hivatkoással 15 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra
rendkívüli települési támogatás - kivéve az elhunl személy eltemettetésének költségeihez valő hozzájárulás
igénylése esetén - nem állapítható meg.

(6) Gyermek betegsége, orvosi kezelése mratt, valamint tartós élelmiszervásárlásra megállapított rendkívüli
telePülési támogatás összege 20.000 forint abban az esetben, ha jövedelmi feltételek megfelelnek jelen
rendelet 7. § (7) bekezdésében foglaltaknak.

^

(7) Ha a kérelmezőt és családját elemi kár, kataszkóía, vis maior esemény éri, ingatlanuk lakhatatlanná válik
és nincs biztosításulg akkor 50.000,- forint vissza nem térintendő támogatást állapít meg a Képviselő-testtilet,
ha van biáosításuk, akkor a kárfelméréskövetően a biztosítás összegéből az 50.000,- forint visszafizetendó.

(8) Halálesethez kapcsolódóan rendkívüli települési támogatás állapitható meg annak a személyrrek, aki az
elhunyt személy eltemetteteséről gondoskodott.

(9) Feltétele, hogy az elhunyt személy és az eltemettetésről gondoskodó személy bejelentett lakóhelye
Lengyel település legyen, továbbá közte és az elhunl személy között hozzátartozői viszony álljon fenn.

(10) A rendkívüli települési támogatás összege: 20.000 forint, melyet a temetési számla és a halotti
anyakönyvi kivonat másolatának bemutatásával ]ehet igényelni.
(1 1) Rendkívüli települési támogatásként - pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő, tamatmentes köIcsön
formájában - temetési kölcsön nyújtható annak a kérelmező személynek, aki hozzátaftozőja elternettetéséről
gondoskodik.

(12)

A

temetési kölcsön

feltétele, hogy az elhunlt és a kérelmező

is állandó

bejelentett lakóhellyel

rendelkezzen a településen.
(13) A temetési kölcsön összege legfeljebb 100 000 forint, melyet egy éve belül vissza kell fizetni.
(14) A temetési kölcsönt az a személy igényelhet, akinek j övedelmi feltételei megíelelnek jelen rendelet 7, §
(7) bekezdésébenfoglaltaknak.

(15) Gyermek születése esetén születési támogatásra jogosult az anya vagy az apa, ha állandó bejelentett
lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Lengyelen él.

A születési támogatás összege gyermekenként 20.000,- Ft.
(17) A születési támogatás folyósítása hivatalból történik a szülők elózetes értesítésével,a hivatalhoz
érkezett központi hivatal (KEK KH) népesség-nyilvántarása alapján.
(16)

Természetben nyújtott szociálís ellátás
köztemetés
12. §

(i) A

polgármester

biztosítja.

a köztemetést az Szt, 48. §-ában meghatározott feltételek szerint állapítja meg

és

(2) A polgármester a köáemetés költségeit részben vagy egészben elengedheti, ha az eltemettetésíe köteles

személy családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nlugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, egyedül éló személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át.

Iv. FEJEZET

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJrÓ
ALAPELLÁTÁSOK

SZOCIÁLIS

13. §

Lengyel Község Önkormányzata - önállóan vagy tarsulásain keresztiil - az alábbt személyes gondoskodást
nyújtó szociális alapellátásokat biztosítja a szociálisan rászorultak részére:

-

étkeztetés,

házisegítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
falugondnokiszolgáltatás,
családsegítés.

5

szociá|is étkeztetés
14.§
(1) Lengyel Község Önkormrányzaianak Képviselő-testülete a szociális étkeztetéstaz Teve7i Szivár,vány
Ovodak és Bölcsőde konyhája útján biztosí!a.
(2) Az étkezteíéskeretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséról
kell gondoskodni, all<tk azí önmaguk, illetve eltartottjaik részéretartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biáosítani, kiilönösen
a) koruk,
b) egészségiállapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségiik,
d) szenvedélybetegségíik,vagy
e) hajléktalanságukmiatt.
(3) Az (l) bekezdés szerinti szociális rászorultság feltétele különösen, hogy az igénylő

-

50 év feletti. egyedülálló.

egészségiállapota miatt mások segitségéreszorul,
fogyatékosságban, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved szakorvosi igazolás alapján.

(4) Egészségiállapotra tekintettel igényelt ellátás esetén a kérelemhez mellékelni ke1l az egészségiállapotot
igazoló orvosi igazolást, szakorvosi véleményt.

(5)

A

szociális étkeztetós megállapításával, megsziintetésévelkapcsolatos hatáskört

a

polgárrnester

gyakorolja.

(6) Ajogosultságot a kérelem benyújtását követó
(7)

A szociális étkezteteséítaz e rendelet

hónap első napjától kell megállapítani.

díjat kell fizetni.
1, melléHetében meghatározott téíítési

Házi segítségnyújtás
15.§
(1) Allázi segítségnyújtásraaz Sztv. 63. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.
(2) A Képviselótestiilet a hazi segítségnyújtást - a gyermekjóléti és szociális szolgáltatás ellátására létrejött
intézményfenntartó trársulási megállapodás alapján - Szociális Alapszolgáltató Központként miiködó
Gondozási Központ (7150 Bonyhád, Fáy ltp. 34.) útján biztosíüa.

Az ellátás iránti kérelemről az iriézmény vezetője dönt.
(4) Az ellátásért térítésidíjat kell fizetni, me|yet az intézményvezeíője áIlapít rneg Bonyhád Város
(3)

Önkormányzata Képviselő-testiiletének 1412006. (V. 26.) rendeletében meghatározottak szerint.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
16. §
(1) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtasía
az Szlv,65. § rendelkezései vonatkoznak.

(2) A jelzórendszeres házi segítségnyújtástaz őnkormálryzat - a gyermekjóléti és szociális szolgáltatás
ellátására 1étrejött intézményfenntartó társulási megállapodás alapján - a CSK útján biztosít1a, melyet a
Szociális Alapszolgáltató Központként működő Gondozási Központ (a továbbiakban: GK) szakemberei
láfoiak el.

Az ellátás iránti kérelemről intézmény vezetője dönt.
(4) Az ellátásért térítésidíjat kell fizetni, melyet az intézményyezetője állapit meg Bonylrád Város
(3)

Önkormányzata Képviselő{estületének 1412006, (V. 26.) rendeletében meghatározottak szerint
Családsegítés

17.§

b

(l) A

képviseló-testiilet a családsegítést a

-

a gyermekjóléti és szociális szolgáltatás ellátására létrejött

intézményfenntartó társulási megállapodás alapján - a Családsegítő Központ útján biztosítJa.
(2) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmezőnek a Gyermekjóléti Szolgálati feladatokat is ellátó Családsegítő
Központhoz kel1 benyújtani.

Az ellátás iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt.
(4) Az ellátást a Képviselő-testiilet térítésmentesenbiztosífia,
(3)

v. FEJEZET

rÉnírÉg
oíl
A fizetendő térítésidíj és csökkentésének, elengedésénekesetei, módjai
18. §

(1) Ha a Szt. másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátáSokért tédtési díjat kell

fizetni.
(2)

A tédtésidíjat

a\
b)
c)

d)
e)

az ellátást igénybe vevőjogosult,

a szülői felüryeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,

jogosultnak az a bázastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe íogadott gyermeke, örölóe
fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tarlási kötelezettség teljesítése
mellett meghaladja az öregségi nlugdíj mindenkori legkisebb összegének250 oÁ-át,
ajogosult tartását szerződésben vállaló személy,
a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban egyútt:
tartásra köteles és képes személy)
a

köteles megfizetni (az a)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett),
(3)

A szociális étkeztetésértfizetendő térítésidíj egészben elengedhető annak az ellátottnak,
a)

b)

c)

d)
e)

aki jövedelemmel nem rendelkezik,

akit

-

az erre hatáskörrel és illetékességgeljogosult hatóság

á7ta7 igazo7tan

- bűncselekrnénnyel

jelentósen megkárosították,

akinek lakásában rendkívüli esemény miatt súlyos kar keletkezett,

akinekegészségébenállapotrosszabbodáskövetkezettbe,

akinek családi körülményeiben olyan válíozás áli.t be - kiilönösen tartós betegség, logyatékos
hozzátartoző, haláleset - amely miatt az e7|átot| a térítésidíjat, vagy annak teljes összegét
átmenetileg nem tudja megfizetni.
(4) A szociális étkeztetésértfizetendő térítésidij részben elengedhetó,
a) ha a kérelmező házíartásában az egy íőre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj rnindenkori
legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén annak 350 %-át nem éri el,
b) havi gyógyszerköltsége meghaladta a havi jövedelménekZ1 Yo-át.

A tédtésidíj összege évente két alkalomma1 vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ba az el|átott,
illetve étkeztetés és házi segítségnyújtásesetében a családja jövedelme
a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatfuozott térítésidíj fizetési
(5)

b)

kötelezettségének nem tud eleget tenni;
az öregségi nlugdíj mindenkori 1egkisebb összegén ek 25Yo-át meghaladó mértékbennövekedett.

A személyi térítésidíjak megfizetése
19.§
(1)

A szociális alapszolgáltatás személyi tédtésidí.lának megállapításánál

a)
b)

a szo|gáItatást igénybe vevő személy rendszeres havijövedelmét,

étkeztetésés házi segítségnyújtásesetében az Szt. 119/C, § (3) bekezdése szerinti
jövedelemigazolásban meghatározott jövedelmet
c) kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főrejutó rendszeres havijövedelmet
ke1l figyelembe venni.
(2) A személyi térítésidíj nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti jövedelem 1 napra jutó összegének

a)
b)

c)

30

o/o-

át étkeztetés,

25 %-átházi segítségnyújtás,

30 yo-áI,ha aházi segítségnyújtásmellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató szolgáltatás

esetében.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményitérítésidíját a képviselő-testület évenkéntkétSZeI
állapíthatj a meg.

(4) A kötelezett által fizetendó személyi térítésidíj összegét a hatáskör gyakorlója konkrét összegben
állapítja meg és arről az ellátást igénylőt az el|,átás igénybevételétmegelőzően Írásban tájékoztatja. A
személyi térítésidíj nem haladhatj a íneg az intézményi térítésidíj összegét. Ha az íntézményitérítésidíj
számítása nenr eredményez pozitív számot, a személyi tédtési díj összege nulla.
(5) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítésidíjat megfizető személy a személyi térítésidíj
összegét vitatja, illetve annak csökkentését, elengedésétkéri, a (4) bekezdés szerinti értesÍtéskézhezvételétól
számított 8 napon belül a fermtartóhoz fordulhat.
(6) A személyi térítésidíjat havonta utólag, tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni.

Az alapellátás igénybevételekor kötött

megállapodás

20. §

A hatáskör gyakorlója az ellátás igénybevételeelőtt írásban megállapodást köt az ellátást igénylŐvel, illetve
töNényes képviselőjével. A megállapodásban ki ke1l témi az Sú.94lC. §-ában foglaltakon tŰI az alábbiakra
is:
a)

étkeztetésesetén az étkeztetésmódjára;

b) házi segítségnyújtásesetén a segítségnyújástartamára, időpontjára;
c) a szenrélyi terítési díj összegére és a megfizetés időpontjara, módjára;
d) az ellátástól való távolmaradás esetén az előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira;
e) az ellátás megkezdésének időpontjara,
0 az ellátás megsziintetésének eseteire vonatkozó figyelmeáetésre,
a döntések elleni jogorvosiat módjára.

Az ellátás megszűnése
21.§
Az ellátás megszűnik az Sá.-ben foglalt esetekben
(2) Az alapellátás megszűnik, ha az igénylő:

(1)

a)
b)

és módon.

fizeti ki, kivéve, ha ingyenes ellátásban kell részesíteni,
a szolgáltatást 2 hónapon kereszül nem veszi igénybe,
c) elhalálozik,
d) kéri az ellátas megszíintetését.
(3) Az alapeilátás megszüntetésére a hatáskör gyakorlója jogosult, aki az ellátás megszŰIréséről az Írásban
értesítiaz ellátásban részesülót, vagy az ellátott,halála esetén törvényes örökösét.
a térítésidíjat 2 hónapon keresztii1 nem

B
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A JOGOSaLÁTLANUL IGÉNYBEVErT ELLÁTÁSRA VONArKOZÓ
SZABÁLYOK
22.§

(1)A jelen rendelettel megállapitott ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását

- a

jogosultság

megállapítását követően is - a hivatal bármikor jogosult ellenórizni, A szociális ellátásra jogosult szernély
köteles az ellenőrzést végzőve| együttműködni, rendelkezésre kell bocsájtarria a kér1 adatokat, igazolnia kell
a szociális ellátás cél szerinti felhasználását
(2) Amennyiben a 15. § szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a szociális e|látás az Szt.-ben és a
jelen rendeletben megállapított feltételek hiányában került megállapításra, vagy a jogosult a kérelemben
valótlan adatot szolgáltatott, a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítéséreaz Szt. 17. §-ában foglaltakat
kell alkalmami.
(3) Az Szt, 17. §-ában foglaltak szerint jogosulatlanul igénybevett ellátás és annak kamatai megtérítésének
elrendelése esetén, a visszafizetés mélányosságból részben vagy egészberr akkor engedhetó el, ha a
visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely a kérelmező vagy családja megélhetésétsúlyosari
veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna, A visszafizetésre kötelezett és
család.la jövedelmi viszonyainak vizs gá7atára a Szt. 17. § (4) bekezdésében foglaltak alkalmazandók.
(4) A kötelezett kérelmére a visszafizetésre részletftzeíésis engedélyezhetó, a rész|etfizetés idótarlama
azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartarna,

\TI. FEJEZET

ÁrmBtlnrI ÉszÁRó RENDELKEzÉsEK
23.§
Nem jogosult e rendelet alapján 1áró települési támogatásra az a személy, aki a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokól szóló 1993. éü III. törvény 38. §-a alapjan megállapított lakásfenntartási támogatásban
részesül a j ogosulísághatározatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüritetéséig.
24. §
(1) Jelen rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

A

rendelet kihirdetéséről a Teveli Közös Önkormányzati Hivatal Lengyeli Irodájának hirdetőtábláján
töfténó kifiiggesztés útján az aljegyző gondoskodik.
(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásről szó],ő 1993. évi III. törvény és a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésénekés megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairől szólő 63120O6 (III.27.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell megfeleloen a|kalrnazni.
(2)

(4) Hatálybalépéséveleryidejűleg hatályát veszti a helyi szociális igazgatávól és ellátásokról szőlő 8/2013.
]
(XII. 20.) önkormányzati
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rendelet.
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Lőrincz Andrea
polgárme§ter

.a

_'\..trr,,,.i §.r,,.-.L t,|^LBudáiné SzomoTai Csilla
aljegyző

kih ir det ési záradék:
Jelen rendelet kihirdetésre került 20|5. íebrútr27. napján.
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Budainé szomolai csilIa
aljegyző

--

1, melléklet az 5/2015. (II. 27.) Ok. renrlelethez

A szociális étkezteíésérlíizetendő léíítésidíi

A térítésidíj összege 440,- forint.
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