Kislıd község Önkormányzata Képviselı-testületének
1/2009. (I.19.) rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
Kislıd Község Önkormányzati Képviselı-testülete a többször módosított, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Sztv.) kapott felhatalmazás
alapján a szociális igazgatás és szociális ellátás átfogó szabályozásáról, az ellátási formák
meghatározásáról, a jogosultság feltételeinek megállapításáról, a szociális ellátás
intézményrendszerérıl és az ellátások felhasználásának ellenırzésérıl a következıket rendeli el:
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy Sztv.-ben kapott felhatalmazás alapján pénzbeli és természetbeni juttatások
szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátások igénybevételének jogosultságáról, az ellátások
mértékérıl és igénybevételük módjáról.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Kislıd községben élı, az Sztv. 3.§ (1)-(3) bekezdéseiben
meghatározott személyekre, valamint a hajléktalan személyekre.
A rendeletben szabályozott ellátási formák
3. §
(1) A rendeletben szabályozott ellátási formák a következık:
a. Pénzbeli ellátások:
1. rendszeres szociális segély;
2. lakásfenntartási támogatás;
3. ápolási díj;
4. átmeneti segély;
5. temetési segély,
6. temetési támogatás,

b. Természetben nyújtott szociális ellátások:
1. köztemetés
2. közgyógyellátás
3. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
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4. pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátás formájában is
nyújtható ellátások:
I.
átmeneti segély,
II.
lakásfenntartási támogatás,
III.
temetési segély.
IV.
szociális segély
c. Szociális szolgáltatások: Alapszolgáltatások:
1. étkeztetés
2. házi segítségnyújtás
3. családsegítés,
4. jelzırendszeres házi segítségnyújtás,
Döntésre jogosultak köre
4.§
(1) Kislıd község Önkormányzat Képviselı- testülete hatáskörét a pénzbeli és természetbeni
ellátások tekintetében átruházott hatáskörben
a) az átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás, temetési segély, temetési támogatás
tekintetében a polgármester gyakorolja.
Értelmezı rendelkezések
5.§
A fogalmak tartalmára vonatkozóan az Sztv. 4. §-ában foglaltak az irányadók.

II. fejezet
ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
Az eljárás megindítása, az ügyintézés szabályai
6. §
(1) Az eljárás megindítása történhet:
a.)kérelemre, melyet
 írásban a Kislıd község Önkormányzat címére kell eljuttatni,
 szóban a Magyarpolány és Kislıd községek Körjegyzıségének Kislıdi
Telephelyén (továbbiakban: Hivatal) lehet elıterjeszteni.
A szóbeli kérelemrıl jegyzıkönyvet kell felvenni.
b.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások kivételével – hivatalból.
(2) A kérelem elektronikus formában történı benyújtására nincs lehetıség.
(3) Az idıskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, valamint a közgyógyellátás
megállapítására irányuló kérelmet a mindenkor hatályos kormányrendeletben meghatározott
formanyomtatványon kell benyújtani.
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(4) Az eljárás hivatalból történı megindítására javaslatot tehet:
- a települési képviselı;
- a polgármester;
- körjegyzı;
- egészségügyi szerv;
- oktatási szerv
- társadalmi szervezet

7. §
(1) A szociális ellátásokra vonatkozó kérelmeket és a hivatalból indult eljárásokat
környezettanulmány felvételével támasztja alá és terjeszti a hatáskörrel rendelkezı szerv elé.
(2) A környezettanulmány készítésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ket.) helyszíni szemlére vonatkozó
szabályai az irányadóak.
(3) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az igénylınél a tárgyévben már készült
környezettanulmány és az igénylı körülményeiben lényeges változás nem feltételezhetı.
(4) A kérelmezı köteles együttmőködni a hivatallal szociális helyzetének feltárásában.
(5) A szociális ellátások iránti kérelemhez az ügyfélnek kell csatolnia a mindenkori hatályos
kormányrendeletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, iratokat, továbbá mindazokat a
bizonyítékokat, amelyek az ügy elbírálásához az ügyfél megítélése szerint elengedhetetlenül
szükségesek.
(6) A jövedelmi viszonyok igazolásánál irányadó idıszakot az Sztv. 10.§-a (2)-(3) bekezdésének
rendelkezései szerint kell a jogosultság megállapításakor figyelembe venni.
(7) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni az Sztv. 10.§-ának (4) bekezdésében
megjelölt jövedelmeket.
(8) Amennyiben az igénylı vagy családja jövedelme túlnyomórészt vagy kizárólag vállalkozásból,
illetve vagyonhasznosításból származik, vagy kétség merül fel a jövedelemnyilatkozatban
feltüntetett adatok valódisága tekintetében a körjegyzı megkérheti az állami adóhatóságot a
kérelmezı, illetve a vele egy háztartásban élı hozzátartozójának személyi jövedelemadó alapjának
meghatározására.
(9) A kérelemhez csatolni kell a (5) bekezdésben meghatározottakon kívül mindazokat a
bizonyítékokat, amelyeket jogszabály az egyes ellátásoknál elıír, továbbá amelyek az ügy
elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek.
(10) A hivatalból indult eljárásoknál a (6) bekezdésben meghatározott, a kérelemhez csatolandó
iratokat az ügyféltıl, az eljárás megindításától számított 8 napon belül kéri be a jegyzı.
(12) Amennyiben a kérelmezı a kérelme elbírálásához szükséges igazolásokat felszólítás
ellenére sem bocsátja rendelkezésre a kérelmet el kell utasítani.
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8. §
Ha a kérelmezı létfenntartását veszélyeztetı körülmény áll fenn, a szociális ellátás bizonyítási
eljárás nélkül az igénylı nyilatkozata alapján is megállapítható. Ilyen esetben a jegyzı a határozat
kiadását követıen 5 napon belül helyszíni ellenırzéssel vizsgálja meg a nyilatkozat valódiságát. Az
esetlegesen jogtalanul felvett összeg visszafizetésére a hatáskör gyakorlójának 8 napon belül
javaslatot tesz.
Adatkezelés
9.§
(1) A szociális ellátásokra vonatkozó adatkezelés és adatvédelem az Sztv. 18 - 24. §-a szerint illeti
meg az igénylıket.
(2) A személyes adatok védelmérıl szóló 1992. évi LXIII tv. 3. § (5) bekezdése alapján az érintett
kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezelésére való hozzájárulását vélelmezni kell.
Erre a tényre az érintett ügyfél figyelmét fel kell hívni.

A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása
10. §
(1) A rendszeres pénzbeli ellátásokat, a tárgyhónapot követı hónap 5. napjáig házipénztárból
készpénzben, banki átutalással, lakcímre vagy folyószámlára való átutalással fizeti ki a hivatal.
(2) Az eseti (temetési, átmeneti, stb.) segélyek illetve támogatások nyújtása a hatáskörrel
rendelkezı szerv döntését követıen legfeljebb 15 napon belül házipénztárból készpénzben történik.

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
11. §
A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése az Sztv. 17. §-a alapján történik.

III. fejezet
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
Rendszeres szociális segély
12. §.
Rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeit, az ellátás összegét az Sztv. 37/B. - 37/F.
§-ai állapítják meg.
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13.§
(1) A nem foglalkoztatott személy részére megállapított rendszeres szociális segély folyósításának
feltétele, hogy együttmőködjön Magyarpolány és Kislıd községek Körjegyzıségének Kislıdi
Telephelyével, valamint Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálatával (8440 Herend, Kossuth u. 125.) – továbbiakban: Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat.
(2) A rendszeres szociális segélyben részesülı személy az együttmőködés keretében:
a.) a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatnál az aktív korúak ellátására való
jogosultságot megállapító határozat jogerıre emelkedésétıl számított 15 napon
belül nyilvántartásba veteti magát,
b.) írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó
beilleszkedést segítı programról
c.) teljesíti a beilleszkedést segítı programban foglaltakat, köteles a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatot tartani, az általuk elıírt idıpontban
megjelenni,
d.) a szociális törvényben elıírt kötelezettségeinek eleget tenni.
(3) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy amennyiben önhibáján kívül nem tesz eleget
kötelezettségének, az akadályoztatás megszőnését követı 5 napon belül azt igazolni köteles és az
akadály elhárulását követıen köteles megkezdeni, illetve folytatni az együttmőködést.
(4) A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat kötelezettségei:
a.) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló
határozatban megállapított határidı betartását, és annak megszegése esetén
megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult
személyt a jogerıs határozat alapján- a Szolgálatnál történı megjelenéskornyilvántartásba veszi,
b.) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést
segítı program elkészítésének menetérıl, a programok típusairól, az
együttmőködés eljárási szabályairól,
c.) a nyilvántartásba vételtıl számított hatvan napon belül a rendszeres szociális
segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez
igazodó beilleszkedést segítı programot, és arról a segélyben részesülı
személlyel írásban megállapodást köt.
d.) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel
és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a
beilleszkedést segítı programban foglaltak betartását,
e.) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítı program
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges- a rendszeres szociális segélyre
jogosult bevonásával- módosítja a programot, illetve az éves értékelés
megküldésével tájékoztatja a jegyzıt a beilleszkedést segítı program
végrehajtásáról.
f.) jelzi a körjegyzınek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy
együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget,
g.) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet.
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(5)

A körjegyzı kötelezettségei:
a.) a rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében (kivéve az
egészségkárosodottak) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító
határozatot megküldi a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatnak,
b.) tájékoztatja a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatot
- az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetésérıl
- a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megszőnésérıl,
- a rendszeres szociális segélyre jogosult személy, ha a települési
önkormányzattal kötött megállapodásban vállalja az álláskeresıként történı
nyilvántartásba vételét, az önkormányzattal kötött megállapodásról.
c.) tájékoztatja a Veszprém Megyei Munkaügyi Központ Ajkai Kirendeltségét:
- a rendszeres szociális segélyre jogosult személy, ha a települési
önkormányzattal kötött megállapodásban vállalja az álláskeresıként történı
nyilvántartásba vételét, az önkormányzattal kötött megállapodásról.
14. §

(1) A beilleszkedést segítı program a következıkre terjed ki
a) rendszeres kapcsolattartás az együttmőködésre kijelölt szervezettel,
b) az együttmőködı személy számára elıírt, az egyéni képességeket fejlesztı
vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetıleg a
munkavégzésre történı felkészülést segítı programban való részvételre,
c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelı oktatásban, képzésben
történı részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı
szakképesítés megszerzésére.
d) a felajánlott és számára az Sztv. 35. § (2) bekezdés szerint megfelelı
munkalehetıség elfogadása.
(2)

A beilleszkedést segítı program tartalmi elemei:
a) az ügyfél saját erıforrásainak feltárására irányuló egyéni programok,
b) szakmai tanácsadás,
c) csoportos önsegítı és képességfejlesztı programok,
d) pszichológiai tanácsadás,
e) munkavégzésre felkészítı programok,
f) életmódot formáló csoportos foglalkozás,
g) mentálhigéniás tanácsadás.
15. §

(1) Az együttmőködési kötelezettségét megszegi az, aki:
a. az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatban meghatározott
határidıben nem jelenik meg a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatnál.
b. a beilleszkedését segítı programban nem vesz részt,
c. az együttmőködési felhívásra önhibáján kívül meg nem jelent személy az
akadályoztatásáról, a távolmaradásának okáról szóló igazolást az akadályoztatás
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megszőnése napjától számított 5 napon belül nem mutatja be a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálatnál,
d. a rendszeres szociális segély természetben történı folyósításához szükséges
nyilatkozatban valótlan adatokat közöl.
(2) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a rendszeres szociális
segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának idıtartama alatt az
együttmőködésre kijelölt szervvel fennálló együttmőködési kötelezettségét neki felróhatóan 2 éven
belül ismételten megszegi.
Lakásfenntartási támogatás
16. §
(1) Az Sztv. 38. § (9) bekezdésére figyelemmel a Képviselı-testület a normatív lakásfenntartási
támogatásra jogosult részére, a normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként, helyi
lakásfenntartási támogatást nyújt.
(2) Költségeken a helyi lakásfenntartási támogatás esetében lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú
pénzintézeti kölcsön törlesztı részletét, a távhıszolgáltatási díjat, a közös költséget, a
csatornahasználati díjat, a szemétszállítás költségeit, valamint a villanyáram, a víz- és
gázfogyasztás, valamint a tüzelıanyag költségeit kell érteni.
(3) A normatív és helyi lakásfenntartási támogatás együttes összege minimum: 3.000 Ft/hó.
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás csak lakásfenntartási költségek kifizetésére használható fel.
A támogatást – a jogosult választása szerint – a lakáscélú kölcsönt nyújtó pénzintézetnek vagy a
szolgáltatást nyújtó szervnek kell havonta átutalni. A támogatás a szolgáltatóknak megosztva is
utalható.
(5) A támogatást meg kell szüntetni, ha a támogatott a havi lakásfenntartási kötelezettségeinek hat
hónapig nem tesz eleget.
Ápolási díj
17. §
(1) Ápolási díj állapítható meg az Sztv. 41. §. (1) bekezdésén túl, annak az Sztv. szerinti
hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás tekintetében a jogosultság megállapítása
szempontjából figyelembe vehetı egy fıre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összege, egyedülálló esetén annak 150%-a.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás megállapításának feltétele, hogy az ápolást végzı
hozzátartozója ápolása érdekében fizetés nélküli szabadságot vegyen igénybe, illetve munkahelyét
felmondja.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás tekintetében nem állapítható meg ápolási díj az Sztv.
42. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl, ha az ápolt tartását, gondozását tartási, öröklési vagy
életjáradéki szerzıdésben vállalták.
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(5) Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a.
(6) Az ápolást végzı személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha
a. nem gondoskodik az ápolt rendszeres étkezésének biztosításáról
b. nem nyújt segítséget a tisztálkodási, öltözködési, illemhely használati igények
kielégítésében, nem gondoskodik a rendszeres tiszta ruhanemő biztosításáról
c. nem gondoskodik az ápolt környezetének rendszeres takarításáról, tisztántartásáról.
(7) Az önkormányzati társulás keretében fenntartott házi segítségnyújtást biztosító intézmény eseti
megbízás alapján helyszíni vizsgálatra jogosult az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség ellenırzése
tekintetében.
Átmeneti segély
18. §
(1) Átmeneti segélyben kell részesíteni az Sztv. 45.§ (1) és (4) bekezdésében meghatározott
esetekben azt a személyt, akinél az egy fıre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150%-át nem haladja meg.
(2) Egy naptári éven belül ugyanazon rászoruló részére legfeljebb négy alkalommal állapítható meg
átmeneti segély a (3) bekezdésben foglalt mértékig.
(3) Az átmeneti segély mértéke 1.000 Ft-tól 8.000 Ft-ig terjedhet.
(4) Az átmeneti segélyre vonatkozó szabály alkalmazásával az átmeneti segély kamatmentes
kölcsön formájában is nyújtható 50.000 Ft összeghatárig. A kölcsönként folyósított átmeneti segélyt
12 hónap alatt kell visszafizetni, de a hatáskörrel rendelkezı ennél rövidebb visszafizetési idıt is
megállapíthat.
(5) Az elsı törlesztı részlet visszafizetése az ellátás kifizetésének hónapját követı hónaptól
esedékes. A törlesztı részleteket minden hó 5-ig kell, a hatáskörrel rendelkezı döntésének
megfelelıen, az önkormányzat házipénztárába vagy számlájára megfizetni.
(6) Az átmeneti segély iránti kérelemhez csatolni szükséges jövedelemnyilatkozatot, valamint a
jövedelemnyilatkozatban feltüntetett adatok valódiságának igazolására szolgáló iratot vagy annak
másolatát, valamint a létfenntartást veszélyeztetı többletkiadás igazolására szolgáló számla
másolatát.

Temetési segély
19. §
(1) Az önkormányzat kérelemre az Sztv. 46.§ (1) bekezdésében meghatározott temetési segélyt
állapit meg, ha a jogosultság szempontjából figyelembe vehetı egy fıre számított havi családi
jövedelemhatár a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-t nem haladja meg.
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(2) A kérelemhez be kell mutatni a halotti anyakönyvi kivonatot, valamint a kérelmezı vagy a vele
azonos lakcímen élı közeli hozzátartozója nevére kiállított számlát.
(3) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-a.
(4) A temetési segély természetbeni ellátás formájában is nyújtható a támogatás összegének
közvetlenül a temetkezési szolgáltatónak történı utalással.
Temetési támogatás
20. §
(1) Az önkormányzat kérelemre, ha a temetési költségek viselése a kérelmezınek vagy családjának
a létfenntartását veszélyezteti, temetési támogatást nyújt annak a kérelmezınek, aki kislıdi elhunyt
eltemettetésérıl gondoskodott. A kérelemhez be kell mutatni a halotti anyakönyvi kivonatot,
valamint a kérelmezı vagy a vele azonos lakcímen élı közeli hozzátartozója nevére kiállított
számlát.
(2) A temetési támogatás összegét kamatmentes kölcsön formájában Kislıd község Önkormányzat
polgármestere állapítja meg.
(3) A temettetı kérelmére, ha rendszeres pénzellátásban részesül – feltéve, hogy családjában az egy
fıre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át – kamatmentes
kölcsön adható. A kamatmentes kölcsön legfeljebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés 50 %-a,
melyet a szolgáltatónak kell folyósítani. A folyósítás feltétele, hogy a temettetı a polgármesterrel
szerzıdést köt. A szerzıdés tartalmazza a visszafizetési feltételeket és a határidıt, mely 12 hónapnál
hosszabb nem lehet. A szerzıdésben ki kell kötni, hogy nem teljesítés esetén az önkormányzat
jogosult a tartozást a temettetı jövedelmébıl letiltani.

V. fejezet
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK

Köztemetés
21. §
(1) Az önkormányzat az Sztv. 48. §-ában szabályozottak szerint gondoskodik a köztemetésrıl.
(2) Köztemetésként csak a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendelhetı el.
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Közgyógyellátás
22. §
(1) Méltányosságból megállapítható a közgyógyellátásra való jogosultság annak a személynek, aki
szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése
nélkül nem képes viselni.
(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek egy fıre számított havi családi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
egyedül élı esetén 200 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át túllépi.
(3) A kérelemhez, a kérelem benyújtásával egyidejőleg mellékelni kell a 63/2006. (III.27.)
Kormányrendelet 10. sz. melléklete szerinti igazolást a gyógyszerköltségrıl.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
23. §
Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására az Sztv. 54. §-ában foglaltakat kell
alkalmazni.
Pénzbeni ellátás helyett természetben nyújtott ellátások
24. §
(1) A hatáskörrel rendelkezı döntése alapján a célszerő felhasználás érdekében pénzbeli ellátás
helyett, a pénzbeli ellátásra vonatkozó szabályozás alkalmazásával, természetbeni szociális
ellátásként adható:
a.
b.
c.
d.

a lakásfenntartási támogatás;
az átmeneti segély;
temetési segély.
rendszeres szociális segély

(2) Rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha a
családban a Gyvt. 68. §-a szerint védelembe vett gyermek él.
(3) A rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában történı nyújtásának
védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított összegének 20%-a, de
összesen legfeljebb 60%-a nyújtható természetben.
(4) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelı segély, a közüzemi díjak,
illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi szükségletek
kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítı támogatás.
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VI. Fejezet

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
Szociális alapszolgáltatások
Étkeztetés
25. §
(1) A települési önkormányzat az étkeztetés keretében az Sztv. 62. §-ában meghatározott
szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri étkeztetésérıl gondoskodik.
(2) Életkora miatt rászoruló a 65 év feletti egyedülálló, illetve a 70 év feletti kétszemélyes
háztartásban élı személy.
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában
korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról részben
vagy teljesen gondoskodni nem tud.
(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján
fogyatékossági támogatásban részesül.
(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a
személyt, aki fekvıbeteg– gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.
(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel
nem rendelkezik, továbbá azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.
(7) Az Sztv. 62. § (1) b.) - d.) pontjában meghatározott szociális rászorultság tényét és indokát a
háziorvos igazolja.
(8) Kislıd Község Önkormányzata az étkeztetést a Takaros Vendéglıvel kötött szociális ellátási
szerzıdés alapján, munkanapokon biztosítja.
(9) Az étkeztetést az Önkormányzat az étel elvitelének lehetıségével, illetve lakásra szállításával
biztosítja. Az étel kiszállításának díját a Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(10) Az étkeztetés iránt kérelmet a Hivatal szociális ügyintézıjéhez kell benyújtani.
(11) Az étkeztetést határozott és határozatlan idıtartamra is meg lehet állapítani.
(12) Amennyiben az ellátást egy évet meghaladó, vagy határozatlan idıtartamra állapították meg,
úgy a jogosultsági feltételeket a megállapodást követıen minden év február 28-ig felül kell
vizsgálni.
(13) Az ellátásban részesülı térítési díjat köteles fizetni, melynek összetételét, és – az egy fıre
számított havi családi jövedelemtıl függıen – mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
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(14) A személyi térítési díjat az ellátást igénybe vevı jogosult, vagy a jogosult tartására,
gondozására köteles és képes személy köteles egy összegben, készpénzben megfizetni, havonta
utólag, minden hónap 5. napjáig az Önkormányzat költségvetési számlájára.
Házi segítségnyújtás
26. §
(1) A települési Önkormányzat - az Sztv. 63.§-ában meghatározott - házi segítségnyújtás keretében
gondoskodik azokról a kislıdi lakóhellyel rendelkezı személyekrıl:
a), akik otthonukban, saját erıbıl nem képesek önmaguk ellátására,
b) azokról a gyermekekrıl, akik részére nappali vagy bentlakásos intézményben történı, állandó
vagy idıszakos ellátás nem biztosítható és a szülık a gyermek napközbeni ellátását nem, vagy
részben tudják megoldani,
(2) Az ellátásért az igénybevevınek térítési díjat kell fizetnie. A térítési díj összege az ellátásra
fordított költségek alapján kerül megállapításra.
(3) A személyi térítési díj mértékét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Mentes a térítési díj fizetése alól, akinek a családjában az egy fıre számított havi családi
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át;
(5) A fizetendı személyi térítési díj meghatározása során a (2) - (3) bekezdés rendelkezésein túl
figyelembe kell venni az Sztv. 116. §-ában foglaltakat is.
(6) A személyi térítési díjat az ellátást igénybe vevı jogosult, vagy a jogosult tartására, gondozására
köteles és képes személy köteles egy összegben, készpénzben megfizetni a havonta utólag, minden
hónap 5. napjáig.

Családsegítés
27. §.
Az Önkormányzata a Sztv. 64.§-ában meghatározott családsegítést tárulás útján, ellátási szerzıdés
alapján biztosítja. Az ellátást biztosító szervezet neve, címe: Herend Környéki Önkormányzatok
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata: 8440 Herend, Kossuth u. 125.
Jelzırendszeres házi segítségnyújtás
28. §
(1) Az Önkormányzat a Sztv. 65.§-ában meghatározott jelzırendszeri házi segítségnyújtást a
Képviselı-testület döntése alapján a Somló Térségi Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
útján ellátási szerzıdés alapján biztosítja. A Társulás székhelye: 8457 Bakonypölöske, Petıfi u.
88.
(2) A jelzırendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult
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a) az egyedül élı 65 év feletti személy,
b) az egyedül élı súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
c) a kétszemélyes háztartásban élı 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai
beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.
(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a háztartásban élı kiskorú személyt nem kell
figyelembe venni.
(4) A súlyos fogyatékosságot a Sztv. 65/C. § (5)-(7) bekezdése szerint, a pszichiátriai betegséget
és az egészségi állapot miatti indokoltságot külön jogszabály szerint kell igazolni
(5) Az Önkormányzat Képviselı- testülete a jelzırendszeres házi segítségnyújtást térítésmentesen
biztosítja.
VI. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatályba léptetı rendelkezések
29. §
(1) Ez a rendelet 2009. február 1. napjával lép hatályba, a 26. § (3) bekezdésében meghatározott
térítési díjak összegét a 2009. március 1. napjától igénybe vett ellátások után kell alkalmazni.
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Kislıd Község Önkormányzata
Képviselı-testületének 4/2008. (IV.30.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról.
(3) A rendelet kihirdetésérıl a Körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik.
Kislıd, 2009. január 19.

Somogyi Anna
polgármester

dr. Szivák Péter
körjegyzı

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem
Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.
Kislıd, 2009. január 19.

körjegyzı
13

1. sz. melléklet:

Fizetendı térítési díjak mértéke (Ft) és összetétele

Szociális étkeztetés személyi térítési díja (jövedelemtıl függıen)
Jövedelemhatárok
Szolgáltató
Állami támogatás:
Személyi térítési díj:
térítési díja:
Mindenkori öregségi
159,- Ft/adag
nyugdíjminimum 150 522,- Ft/adag
363,- Ft/adag
%-áig
Mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150
200,- Ft/adag
522,- Ft/adag
322,- Ft/adag
%-a és 300%-a
között
Mindenkori öregségi
267,- Ft/adag
nyugdíjminimum 300 522,- Ft/adag
255,- Ft/adag
%-a felett

Étkeztetés

2009. évi
nyersanyag
norma

ÁFA +
20 %

255

51

rezsi

180

ÁFA
+ 20 %

Szolgáltató
térítési díja

36

522
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2. sz. melléklet

Házi segítségnyújtás

Az ellátás formái:
-

élelmiszer bevásárlás,
ebéd házhoz szállítása,
gondozás.

A rendelet 25.§ (3) bekezdése szerint az ellátásért az igénylınek térítési díjat kell fizetnie:
-étel házhoz szállításáért
-bevásárlásért
-gondozásért

100,- Ft/alkalom
50,- Ft/alkalom
150,- Ft/óra.
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