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Lengyet Község Önkormányzata Képviselő_testületének
9 /2016. (\aI.28. ) önkormányzati
r€ndel€te
a helyi szociális igazgatásról és etlátásokról szóló
5/2015,1t1.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Lengyel Község Önkormárryzat Képviselő-testiilete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározoíí eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociálts igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993, évi III. törvény 132. § (4) bekezdés kapott felhatalmazás a7ap)án, Magyarország helyi
önkormányzatairÓl szóló 2011. éü CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következóket rendeli el:
1.§

A helyi szociá7is igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2015.(IL27.) őnkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 6, § (2) bekezdés a) pontja az alábbi ellátási formákkal egészül ki:
(1)

ae) Oktatás i-nev elés i év ke zdés hez, felsőfokú tanulmartyokhoz
afl 60 év feletti időskorúak és } 4 év alatti glerekek részérekarácsonyra

2.§
(2)

A Rendelet
(1)

a következó

l0/A.

§_al egészü1 ki:

A képviselőlestüIet eg)ósszegű támogalást állapíthat meg évente egl alkalommal oktatási nevelési

év kezdéshez.

(2) A íámogatás minden lengleli óvodáskorú, általános és kózépiskolás, nappali tagozaíon
felsőfokú
tanulmányokat folytató hallgató részéreadható legfeljebb 25 éves korig.

A rendszeres óvodábajárást, és az iskolai oktatásban való részvételtigazolni kell.
(1) A támogatás összegéről a képviselő-testúleíéveníe határozatban dönt, é,s összegszerűen állapítja meg
(3)

hivataIból.

A támogatás részben, vagl egészben pénzbeli és természetbeni ellátás íormájában is nyújtható_
Természetbeni ellátásként állapítható meg lailönösen akkor, ha a gondozó részérőla rendelíeíésszerű
használat nem vélelmezhe tő.
(5)

(6) Rendszeres glermekvédelmi kedvezményben részesúlő, ,,Arany János " programban részleyő,
középiskolai tanulmányokat folytató glermek részérea tanulmányának teljes idejére, tanévenként
legfeljebb 10 hónapra a kép|iselő-testület álíal meghatározott ósszegű támogatás adható.

(7) Nappali tagozaton felsőfoku tanulmányokat íolyíató hallgatók részéretanulmányuk idejére,
l0 hónapra ,,Bursa Hungarica" támogatáS adható a kepviselő-testúlet által

Szemeszterenként legfeljebb

megh(ttározott összegben, amennyiben a település csatlakozott

a

programhoz.

3,§
(3)

A Rendelet

a következő

10/B §-al egészül ki:

A Képviselőlestület évente egl alkalommal támogatást állapíthat meg hivatalból - természeíbeni
ellátás formájában a 60, életévüket betöltött lengyeli időskorúak és 14 év alatti glerekek számára
(1)

karácsonyra,

(2) Az időskoúk számára az Ükornúnyzat álral szervezeít ,,Idősek napja" rendezvényen meleg étel,
vagl élelmis zercs omag aclható.
(3) A településen élő ]4. életévüket be nem tölíóít g)erekek számára élelmiszer, vagy ajándékcsomag

adható.

(4)A karácsonyra adható íámogatas összegéí a képviselő-testület határozza meg éye te,
költségvetési rendeletében rendelkezésre álló keretösszeg alapján.

önkormányzat

4.§
(4)

A Rendelet 15,

§ (2) bekezdése helyében a következő

rerrdelkezés lép:

dz

A Képviselő testület a házi

segíXégnyújtást a Bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Kózpol1tJíént
Működő Gondozási Központ (székhelye: Bonyhád, Perczel u. 29. róvidített nele. Bonyhádi Gondozási
KöZpont.) Útján biztosítja, mely intézményta Völgységi Önkormányzatok Társulása (röyidiíetl neve;
(2)

VÓT működíeti.

5.§
(5)

A Rendelet 15.
(4)

§ (4) bekezdése helyében a következő

reridelkezés lép:

Házi segítségnyújtás keretében goncloskotlik a Bonyhádi Gtlndozási Központ:
a) azokról az időskorú szeméIyekről, akik otthonukban ónmaguk ellátására saját erőből nem képesek
és róluk nem gondoskodnak,
b) azokról a pszichiátriai betegekrőI, foglatékos személyekről, yalamint szenvedélybetegekről, akik
állapotukbóI adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos felaclataik ellátásában segítségetigényelnek,
de eglébkéntönmaguk ellátására képesek, azollróI az egészségi áIlapotuk miatt rászontló
személyekről, akik ezt az ellátási íormát igénylik,
c) azokróI a szeméIyekről, akik cl rehabiliíációí köveíően ű Sajáí lakókörnyezetükbe történő
visszaillesztés céIjából támogatást igényelnek önáIló életvitelükfenntartásához.

6.§
(6)

A Rendelet l6.

§ (2) bekezdése helyében a következő

rendelkezés Iép:

(2) A jelzőrendszeres házi segíxégnyújtástaz önkormányzat

a Bonyhádi Gondozási Közponí

ú4án

biztoSítja,
(7)

A Rendelet l6.

§ (4) bekezdése helyében a

következő rendelkezés lép:

(1) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás(telephelye. Bonyhád, Szabadság u.2,) keretében a Bonyhádi

Gontlozási Központ az Szoc.n. 65. §-a szerinti napi 24 órás készenlétiszolgálat biztosításával

gondoskodik azokról a személyekről, akik otthonukbart önmaguk ellátására saját erőből nem képesek.

7.§
(8)

A Rendelet 17.

§ (1) bekezdése helyében a következő

rendelkezés lép:

(1) Á képviselő-testület a családsegítést a Bonyhádi Gondozási Központ Család és Gyennekióléti
Központ (7150 Bonyhád, Perczel M. u. 27.) útján bíztosíüa, a működési íerúleíénélő ,szociólis és

nentálhigiénés problémái vagy egyéb krízishelyzete miatt l,egítséget igénylő szemé\uek, családnak az
ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, yalamint az élenezetésíképe,sség
negőrzése céljából.

8.§
(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépésétkövető

napon hatályát veszti.

A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben.raeghatálozottak szerint a Teve]i Közös Önkornlányzati Hivatal
Lengyeli Irodájának lrirdetótáblájárr történó kifiig§eszté§e úgán az aljegyzó gondoskodik,
(2)
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Budainé szomotai csilla
aljegyző

I(ihirdetési záradék:
Jelen rendelet kihirdetésre került 2016július 28.nap;án.

Budainé szomolai csi|la
aljegyző

