
JU§, a.V. 
^a(ltLlcl-e-

Lengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a helyi szociális igazgatásrót és ellátásokról szóIó

512015. U.27.) önkormányzati rendelete a
l 912016. O{I.28.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Lengyel KÖzség Önkormányzat.KépviselőJestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociáIis igizgatásról és szociális ellátásolaól szóló1993. ér,r IIL törvény 132. .§ (4) bekezdés kapott felhúlm; zás atapján, Magyarorszag lelyi
ÖnkormánYzatairÓl szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés b, po"tleui, -egtratarozottfeladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

Á t r,q tÁuo s RE N D E LKE zÉ s E K

A rendelet célja

1.§

A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásről és szociális ellátásokól szőlő 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) fe7haíalmazása alapján megállapítsa az önkorrnányzat által a helyi sajátosságoknat
megfelelÓ, a szociális rászorultságtól fiiggő pénzben, valamint természetben biaosított szoúális ellátások
formáit, szervezeti kereteit, az eljlrási, jogosultsági szabályokat, tovékbá azok igén}bevételének és
érvényesítésének módját, feltételeit, garanctátt.

A rendelet hatálya

2.§

A rendelet hatálYa Lengyel község közígazgatási területén érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
1n_d9lkelŐ, a szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993.évi lII. Úrvény ia továbbiakban; Sit.)
3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyeke terjed kr.

IL FEJEZET

E LJÁRÁSI RE ND LEKE ZÉ SEK
3,§

(l) E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat az Szt. 4. §-a szelint, a
jÖvedelmi és vagYoni fogalmak és feltételek meghatározása esetén az Sit. rendelkezéseit kei alkalmazni.
ahol az Szí. nem taftalmaz me ghatározást, ott a Ptk, értelmező rendelkezése a mérvadó.
(2) Jövedelemvizsgálat sonín az egy főrejutó jövedelmet kell figyelembe verini.

rendszeresített fomanyomtatványokon kell
Közös Önkormány zati Hivatal Lengyeli

(4) A személYes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes. Az ellátást
igénYló a kérelmét a személyes gondoskodást nyírjtó szociális eliátások igénybevételéról szóIó
9l1999.(XLz4.) SZCSM rendelet l. és 2. melléklete szerinti fomanyomtatványon nyú.l'ihatja be.
(5) A jÖvedelem és vagyoni helyzet tgazolására az Szí., és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának réizletes szabályairól szó]ó 6312006. (IIt.27.)
Korm. rendeletben vonatkozó szakaszai az lrányadők,
(6) A haví rendszerességgel megállapított települési támogatás nem haladhatla meg az öregségi

nyugdíjminimum mindenkori legkrsebb összegét.

(7) Ugyanazon szeméIy ugyanarra az időszakra tekintettel többjogcímen is részesülhet támogatásban.

(3) A rendeletben elfogadott ellátási formákat erre a célra
benyújtani, a szükséges mellékletek csatolásával a Teveli
kodájához.



A hatáskörök átruházása

4.§

Az e rendeletben rneghatározott szociális liatáskörök gyakorlását a képviseló_testület a polgármesterre

ruházza át.

Támogatás folyósításának rendj e

5.§

(1) A települési támogatás ,a győgyszertámogatás aivételével- egy éwe kerül megállapításra, A
*áganupított összeg a le.etm"roiát"á jogosultiági feltételek fennállása esetén a kérelem berryí4tás

lrórrapjának elsó napjától jar,

(2) A megállapított támogatások kifizetésére jogerős hatáIozat alapján havi rendszerességgel kerül sor, a

i"Í,ai [áiJ. Ónko.rnányiati Hivatal pénztigyi igyintézőjének közreműködésével, a megállaPÍtást követó

hónap 5. napjáig elsősorban átutalással, vagy kérelern esetén házipénztárból,

(3) A nem rendszeres ellátást a liatározat jogerőre emelkedésétől számított l5 napon belÜl kell biztosítarri a

jogosult részére.

III. FEJEZET

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

Ellátások formái

6.§

(1) Az önkormány zat a szociá]i\s gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését

a.)szociálisrászorultságtólfüggópénzbeli-éStermészetbeniellátásoknyújtásával;
b.j személyes gondoskoáást búosító alapellátások megszervezésével valósítja meg.

(2) Szociális rászorultságtól fuggő pénzbeli-és természetbeni ellátás:

a.)l települési támogatás, mely

aa) a 1akhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

abj 18, életévét bet}ltött tartósan beteg hozzátaítozőjának az ápolását, gorrdozását végző személy

részére
ac) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
uai u i*rrá,ari trudásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére

ae) Okratás i-nevelési év kezdé s hez, felsőfoku tanulmányokhoz

afl 60 éll feleui ictőskorúak és l4 év alatti gyerekek részére karácsonyra

me gállapított támogatás.

b.) rendkívüli települési támogatás

c,) köZtemetéS.

(3) Személyes gondoskodást biztosító alapellátások

- étkeztetés,
- házisegítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- családsegítés.

Szociális rá§zoíultsúgtól függő pénzbeli ellátások

' Beiktatta Lengye] KöZség önkormányzata Képviseló_testiileté rck 912016. (Vn.28,) ök. íendelet 1, §_a, Hatályos:

20l6, augusztus 1. napjától.

/
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1. Települési támogatás

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

7.§

(1) A lakhatáshoz kapcsolódó tendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a szociálísan
rászoruló háztartások részére a házíartás tagiai áItal lakott lakás, fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaik viseléséhez nyűjtott hozzájárulás. A képviseló-testiilet, támogatást nyújt a lakáshoz kapcsolÓdó
közüzemi díjak: a villanyáram-, a úz-szennyviz, a gázfogyaszlás, a szemétszállítás díj költségeihez,

(2) A települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban

éló személyek és háztatások számátőI.

(3) A települési támogatás iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosul!a köteles:

a) az áItala életvitelszeríien lakott lakás vagy ház és annak udvara, keftje, a kerítéssel kívüI határos

terület, járda ti szt án tartására,

b) az ingatlan áIlagának és rendeltetésszerű haszná]hatóságának, valamint higiénikus állapotáriak
biztosítására,

(4) Arnennyiben a kérelmező vagy a jogosult az (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz
eleget, a jegyzó ötnapos határidó tűzésével - az elvégzendő tevékenységek konkrét rnegjelólése melIett

felszólítja a kötelezettség teljesítésére.

(5) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult az (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a
felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított települéSi támogatást

meg kell Szíintetni.

(6) Amennyiben a települési támogatás iránti kérelem a (3) bekezdés szerinti okbó1 elutasításra kerül, vagy a

megállapított lakásfenntarlási támogatás megszüntetetésíe kerül, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés
jogerőre emelkedésétől szálT ított három lrónapon belül a háztarlás egy tagja sern nyújthat be lakásfenntartási

támogatás iránti kérelmet.

(7) Telepii|ési tárnogatásra jogosult az a személy, akinek családjábarr az egy főrejutó havijövedelern rrem éri

el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át, egyedül élő esetérr az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegének 220%o-át, és vagyona nincs.

(8) A települési támogatás összege:

0-31350 Ftjövedelem esetén 5.000 Ft/hó
31351-62700 Ft jövedelem esetén 3.000FtAó

18, életévét betöltött tartós 
^n 

beteghozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy
részére nyújtott támogatá§

8.§

( l ) A Képviselőtestület települési támogatást nyújt a hozzátatloző részére, ha 18. életévét betöltött tafiósan

beteg hozzáhrtozőlának az ápolását, gonőozását végzi,

(2) A települési támogatás megállapitására abban az esetben kerülhet sor, ha az állandó és tartós gondozásra

szoruló személy gondozása miatt a hozzátatloző,.

o munkahelyétől 3 hónapnál hosszabb időt meghaladó fizetés nélküli szabadságot vesz igérrybe.

és az ápolást keresetveszteség nélktil máshozzátartozó nem tudja vállalni.

(3) A fizetés nélküli szabadságot munkáltató álta1 kiállított igazolással kell igazolni.

(4) Az ápolt személy tartós betegségét a háZiorvos áItaIkiá]lliíott ígazolással kell igazolni.

(5) A települési támogatás esetén az ápoló családjának jövedelmét kell vizsgálni. A jövedelmi feltételeke
jelen rendelet 7. § (7) bekezdése az lrányad6,

(6) A települési támogatás megállapítása a fizetés nélküli szabadság második hónapjától igényelhető, összege

a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege.
(7) Az ápolási díj megállapítására, megszüntetéséIe vonatkozó szabályoba az Szt.40. § -44. § az irányadók.



\A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás

9.§

(l) A kéPviselÓ-testület települési támogatást nyújt a gyógyszerkiadások l.ise]éséhez annak a szerr-réllmek.
aki kÖzgYÓgYellátási igazolvánnyal nem rendelkezik, és a házionos által igazolt havi betegsége rniatt
jelentkező gYÓgYszerkiadása meghaladja a családban az egy főre jutó lravijöveáelem 20% -át, feltéve, hogy
a családbarr az egY főre jutó havi jövedelem nem haladja meg áz oregségi nyugdíj rnincleni<ori legkiseÚt
összegének 200% _át, egyedül élő szernély eseéberl250Yo -át.
(2) TelePülési támogatási kérelem, mely a gyógyszerkiadások támogatására vonatkozik, negyedévente (az
egyes gyógyszertámogatási kérelmek közötti három hónap) nyújtható be.
(3) A kérelemhez nrelléke|ni kell legalább kéthavi, a gyógyszerkiadások összegéről a kérelmező nevére
kiállított gyógyszetári számlát.
(4) A gyógyszerlámogatás összege negyedévente 5.000 Ft.

A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szeméIyek részére nyújtott
támogatás

10.§

(1) A kéPviselÓ-testület a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személvek részére
temészetbeni formában települési támogatást állapít neg,

(2) Felhalmozott hátraléknak tekintendő az ellátásra valójogosultság megállapításakor

- a kőzizemt díjtartozás: a villanyáram-, a víz-szennyxíz, a gázfogyasztás, a szemétszállítás díj.

- intézmérryberr töúénő gyermekétkezési dijhátralék.
(3)A megállaPÍtott települési támogatás összegét közüzeml dttanozás esetén a hátralékkal érintett

szolgáltatÓ, gyermekétkezésból eredő térítési díj lrátralék esetén az intézmény részéIe történó
folyósítással, vagy előre fizetős rnérőóra feltöltéséveI kell biztosítani,

(4)A jövedelmi feltételekre, és a támogatás mértékére jelen rendelet 7. § (7)-(8) bekezdése az irányadő.

oktatási-nevelési év kezdéshez, íekőfokú tanulmányokho1 nyújtott támogatás

10/A. §!

(l) A képliselŐ-teslülel egyösszegű tánxogatást állapíthat meg évente egy alkalommal oktatási nevelési
év kezdéshez.

(2) A támogatás minden lengyeli óvodáskorú, általános és középiskolás, nappali tagozctton Jblsőftlkú
tanulmányokat folytató hallgató részére adhaíó legfeljebb 25 éves korig.
(3) A rendszeres óvodábajárást, es az iskolai oktatdsban való részvételt igazolni kell
(1) A támogatás összegéről a képviselő-testület éyente haíározatban dönt, és ös,szegszeríien állupítja nteg
hivatalból.

(5) A támogatás részben, vagy egészben pénzbeli és természetbeni ellátás fonnájában is n))Lijthaíó.
Természetbeni ellátásként állapítható meg különösen akkor, ha a gondozó ré,szér4t a renc]eltetésszerű
használaI ne m vé Ie lmezhető.

(6) Rendszeres glermekvédelmi kedvezményben részesülő, ,,Arany János" programban részíverő,
kÖzéPiskolai tanulmányokat folytató gyermek részére a tanulmányának teljes idejére, íanévenként
legíeljebb l0 hónapra a képviselőlestület által megh(. íározott ósszegű támogatás aclhitó.

'_B"iktutta Lengyel KÖZség Önkormányzata KépviselŐ-testiiletének 9/2016. (VIL28,) ök. rendelet 2, §-a, Hatályos:
2016. augusztus 1. napjától.



(7) Nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére tanulmányuk idejére,
szemeszlefenkénl legíbljebb l0 hónapra ,,Bursa Hungarica" támogatás adható a képviselő testület által
meghatározott összegben, amennyiben a település csaílakozotl a programhoz.

60 év feletti időskorúak és ]4 év alaíti g)lerekek részére kardcsorylra nyújtoít támogatds

10/B. §
(l) A Képviselőlestület évente egy alkalomműl támogdást állapíthat meg hivatalból , tennészelbeni
ellátás formájában a 60. életévüket belöllött, lengyeli idő,skorúak és 14 év alatti gyerekek számárct
karácsonyra.

(2) Az időskorúk számára az Ónkarmányzat által szeflezett ,,Idősek napja" rendezvényen meleg étel,
vagl élelmiszercsomag adható.

(j) A településen élő 14. éIetévúket be nem tóltötí gyerekek számára élelmiszer, vagy ajátldékcsomag
adható.

(1)A karácsonyra adható támogatás ósszegét a képviselő-testület határozza meg éyente, az
önkormányzat költségvetési rendeletében rendelkezésre álló keretössze g alaplán.

2. Rendkívüli települési támogatás

11.§

(1) A Képviseló{estület a létfenntartást veszélyeztetó rendkívüli élethelyzetbe került, valamirit időszakosan
vagy taftósan létfenntartási gonddal küzdó személyek részére rendkiviili telepiilési támogatást rryíljt,
elsősorban azoknak a személyeknek, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más nródon nem
tudnak gondoskodni, vagy alkalmankéntjelentkező többletkiadások rniatt ariyagi segítségre szorLllnak,

(2) Rendkívüli települési támogatást kell nyújtani annak a személ;.nek:

- akinél gyermeke betegsége, orvosi kezelése miatt váratlan kiadások merülnek fel,
akinél az alapvető élelmiszerek megvétele átmenetileg nem biztosított,
ha kérelrnezőt és családját elemi kár, katasztrófa, vis maior esemény éri, ingatlanuk lakhatatlanná válik,
aki az elhrrnyt személy eltemettetéséról gondoskodik

- születendő gyermek esetén.

(3)A rendkívüli települési támogatás egy családon belül évi két alkalommal, temészetbeni és pénzbelr

ellátás forn-ráj ában nyújtható,

(4) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelemben feltüntetett jövedelmek

valódiságának igazo|ására szolgáló iratokat, valamint az alkalmanként jelentkező, nem várt több|etkiadás
felmerülését i gazoló iratokat.

(5) A kérelrnező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára aZ Ugyarlazon létfenntartást
veszéIyeztetó rerrdkívi_ili élethelyzetre, és az időszakosan vagy tartósan fennálló ugyanazon létferrritartási
gondra való hivatkozással 15 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hrvatalból indult eljárásra
rendkívüli települési támogatás - kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez valő hozzájárulás
igénylése esetén - nem állapítható meg.

(6) Gyerrrrek betegsége, orvosi kezelése miatt, valamint tartós élelmiszervásárlásra rnegállapított rendkívüli
települési támogatás összege 20.000 forint abban az esetben, ha jövedelmi feltételek megfelelnek jelen
rendelet 7. § (7) bekezdésében foglaltalceak.

(7) Ha a kérelrnezőt és családját elerni kár, katasztrófa, vis maior esemény éri, ingatlanuk lakhatatlanná válik
és nincs biztosításuk, akkor 50.000,- forint vissza nem térintendő támogatást állapít meg a Képviseló-testiilet,
ha van biztosításuk, akkor a káríelmérés követően a biztosítás összegébő| az 50,000,- forint visszafizetendó,

' Beiktutta Lengyel KöZség Önkormányzata Képviseló-testiileté nek 9/2016. (vI1.28,) ök, rendelet 3. §-a. Hatályos:
2016. augusztus 1, napjától,



(8) Halálesethez kapcsolódóan rendkívúli települési támogatás állapítható meg annak a személlmek, aki az
elhuny személy eltemettetéséről gondoskodott.

(9) Feltétele, hogy az elhunyt személy és az eltemettetésról gondoskodó személy bejelentett lakólielye
Lengyel telepÜlés legyen, továbbá közte és az elhunyt személy között ho zzátaríoz'i viszony álljon fenn.
(10) A rendkívüli települési támogatás összege: 20,000 forint, melyet a temetési számla és a halotti
anyakönyvi kivonat másolatának bemutatásával lehet igényelni,
(1 1) Rendkívüli települési támogatásként - pónzintézeti tevékenységnek rrem minősülő, /cam atmentes kölcsön
formájában - temetési kölcsön nyújtható annak a kérelmező személynek, aki hozzátartozőja eltemettetéséről
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 fizetrri.
(l4) A temetési kölcsönt az a személy igényelhet, akinek jövedelmi feltételei megfelelnek jelen rendelet 7. §
(7) bekezdésében foglaltaknak.
(15) GYermek születése esetén születési támogatásra jogosult az anya yagy az apa, ha állandó bejelentett
lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Lengyelen él,

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

Természetben ftyújtott szociális ellátás

köztemetés

12.§

(1) A polgármester a köztemetést az Szt. 48. §-ában meghatározott feltételek szerint állapítja meg és
biztosítja.

(2) A polgármester a köztemetés költségeit részben vagy egészben elengedheti, ha az eltemettetésre köteles
személY családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-áí, egyedül élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkorr legkisebb
összegének 200%o-át,

Iv. FEJEZET

SZEMÉLYES GoNDosKoDÁsr r,lyÚlrÓ szoCIÁLIS
ALAPELLÁrÁSOK

13.§

Lengyel Község Önkorrnányzata - önállóan vagy társulásain keresztül - az atábbl személyes gondoskodást
nyújtó szociális alapellátásokat biztosítja a szociálisan rászorultak részére:

- étkeztetés,
- házisegítségnyújtás,
- jelzőrendszereshazisegítségnyújtás,
- falugondnoki szolgá|tatás,
- családsegítés.

szociális étkeztetés

14. §



(1) Lengyel Község Önkormányzaíának Képviselő_testiilete a szociális étkeztetést az Teveli Szivárvány
Óvodák és Bölcsóde konyhája útján biztosítja.

(2) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérőI

kel] gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jellegge1 nem

lépesek biztosítani, kiilönösen

a) koruk,
b) egészségiállapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.

(3) Az (l) bekezdés szerinti szociális rászorultság feltétele ktilönösen, hogy az igénylő

- 50 év feletti, egyedülálló,
- egészségi állapota miatt mások segítségére szorul,
- fogyatékosságban, pszichiátrrai vagy szenvedélybetegségben szenved szakorvosr igazolás alapl án,

(4) Egészségi állapotra tekintettel igényelt ellátás esetén a kérelemhez mellékelni kell az egészségi áilapotot

igazoló orvosi igazolást, szakorvosi véleményt,

(5) A szociális étkeztetóS megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatásköfi a polgámester
gyakorolja.

(6) Ajogosultságot a kérelem benyújtását követő hónap elsó napjától kell megállapítani.

(7) A szociális étke ztetésért az e íendeleí l. mellékletében meghatáíozolt téíítési dÍJat kell fizetni.

HáZi segítségnyújtás

15. §

(|) Aházi segítségrryújtásra az Sztv. 63. §-ában loglalt rendelkezések az irányadóak.

(.z)4 A Képviselő-testület a házi segítségnyújtáu a Bonyhádi SzociáIis Alapszolgáltatási Központként MŰködő

Gorulozáii Központ (székhelye; Bonyhád, Perczel u. 29. rövidített neve: Bonyhádi Gontlozási Központ) Útián

biztosííja, mely intézményt a Völgtségí Önlcormányzatok Társulrisa 1rövidírett neve.- VÓT nÜküdteíi.

(3) Az ellátás iránti kérelernról az intézmény vezetője dönt.

(1)5 Házi segitsé7nyújtás keretében gondoskodik a Bonyhácli Gondozási Központ:

a) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátasára saját erőből nem képesek és

róluk nem gondosko dnak,
b1 azokróí a pszichiátriai betegelcről, fogatékos személyekről, yalamint szenvedélybetegekről, ctkik

illapotukból idórlóo, az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, rle

"gyébkért 
önmaguk ellátására képesek, azokról az egészségi áIlapotuk miatt rászoruló szenélyeh'(il,

űkik ezt aZ ellátási formát igénylik,
c) azokról a szenúlyekrőt, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe tórténő

vís szaillesztés célj ából támogatásí igényelnek önáIló élenitelük fenntartás ához,

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

16.§

(1) Jelzőrendszeres házi segítségnyirjtásla az Sztv. 65. § reridelkezései vonatkoznak,

(2)6 A ielzőrendszeres hazi segítségnyújtost az önkormányzat a Bonyhádi Gondozási Központ Útján biztosítja.

a Módosította Lengyel Község önkorrrriányzata Képviselőtestiiletérck 9/20|6. (VII.28.) ök. rendelet 4. §-a, HatálYoS:

20l6. aususztus l, naDlától

'Módori"tottu rengyeirtirseg önkormányzata Képviselőlestiiletének 912016. (VII.28.) ök, rendelet 5, §-a. HatályosI

2016, auguszfus 1. napjától.



(3) Az ellátás irárrti kérelemról intézmény vezetóje dönt,

(4)7 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtas (telephelye: Bonyhád, Szabadság u.2.) keretében a Bonyhádi
Gonrlozási Központ az Szoc.tv. ő5. §-a szerinti napi 24 órás készenléti szolgálat biztosításával gondoskodik
azokról a személyekről, akik otthonukban önma§uk ellátására saját erőbőI nenl képesek.

Családsegítés

17.§

(1)8 A képl,iselő-testület a családsegítést a Bonyhádi Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Központ
(7l50 Bonyhád, Perczel M, u. 27,) útján biztosítja, a működési terüIetén élő szociális és mentáIhigiénés
problémái vagy eg,léb krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez
vezető okok me§előzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.

(2) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmezőnek a Gyermekjóléti Szolgálati feladatokat is ellátó Családsegító
Kózponthoz kel1 benyúj tani.

(3) Az ellátás iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt.

(4) Az elIátást a Képviselő-testiilet térítésmentesen biztosí!a,

v. FEJEZET

TENTÉSI DíJ

A fizetendő térítési díj és csökkentéséne\ elengedésének esetei, módjai

18.§

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

(2) A tédtési díjat

a) az ellátást ígénybe vevőjogosult,
b) a szü|ői felúgyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
c) a jogosultnak az a házas!ársa, élettársa,, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe

fogadó szülője, akinek családjában aZ egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése

mellett meghaladja az öregségi nlT r3díj mindenkori legkisebb összegének2í) oÁ-át,

d) ajogosult tartását szerződésben válialó személy,
e) a jogosult tartásá,ra bíróság által ltötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt:

tartásla köteles és képes személy)

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

(3) A szociális étkeztetéséít fizetendő téfítési díj egészben elengedhetó annak az ellátottnak,

a) aki jövedelemmel nem rendelkezik,
b) akit - az erre hatáskörrel és llletékességgel jogosult hatóság által igazo|tan - bűricselekménnyel

j elentősen megkárosítotLík,

c) akinek lakásában rendkívüli esemén/ miatt súlyos kár keletkezett,

d) akinek egészségében állapotrosszabbodás következett be,

6 Módosította Lengyel Község Önkormányzata Képviseló-t€stiiletérck 912016. (VII.28.) ök. Iendelet 6. §-a, Hatályos:

2016. augusztus 1. napjától.
7 Módosította Lengyel KöZség Önkormányzata Képviselő-testtiletérck 912016. (VII.28.) ök. r,endelet 6. §-a, HatályosI

2016. auguszfus 1. napjától. 
j

8 Módosította LengyeI Község önkormányzata l(épviselőlesttiletének 9/2016. (VII.28,) ök. Iendelet ?. §-a, Hatályos:
2016. auguszfus 1. napjától.
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e) akinek családr körülményeiben olyan változás állt be különösen taíós betegség, fogyatékos

hozzáíaííoző, haláleset - amely miatt az ellátott a térítési díjat, vagy annak teljes összegét
átmenetileg nem tud;a megfizetni.

(4) A szociális étkeztetésért fiZetendő térítési díj részberi elengedhető,

a) ha a kérelmező háztartásában az egy főre.jutó liavi jövedelern az öregségi nyugdÍj mindenkori
legkisebb összegének 300 %-át, egyedül éló esetén annak 3 50 oÁ-át nem érí el,

b) havi gyógyszerköltsége meghaladta a havi j öved elmének 25 %"-áí.

(5) A tédtési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha az ellátott,

illetve étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a családja jövedelme

a) olyan méfiélóen csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési dÍ.j fizetési

kötelezettségének nem tud eleget tenni;
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%o-át meghaladó mérlékben növekedett.

A személyi téritési díjak megfizetése

19.§

( 1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál

a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havijövedelmét,
b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében az Szt, 119/C. § (3) bekezdése szerrntr

j övedelemigazolásban me ghatarozott j övedelmet
c) kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy fórejutó rendszeres havijövedelmet
kell figyelembe venni.

(2) A személyi térítési díj nem haladhaqa meg az (1) bekezdés szerinti jövedelem 1 naprajutó összegének

a) 30 oÁ- át élkezteíés,

b) 25 %-áí házl segítségnyújtás,

c) 30 oÁ-át,ha aházi segítségnyújtás mellett étkezéSt iS biztosítanak, illetve támogató szolgáltatás

esetében,

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátáSok intéZményi térítési díját a képviselő-testület évenként kétszer

állapíthatja meg,

(4) A kötelezett által fiZetendő személyi térítési díj összegét a hatáskör gyakorlÓja konkét Összegben

állapítja meg és arról az ellátást igénylót az e|Iáíás igénybevételét megelőzóen Írásban tájékoztatja, A
személyi téritési díj nem haladhatj a meg az intézményi térítési díj összegét. Ha az tntézményi térítésl díj

számítása nem eredményez pozitív számot, a szemé7yt térítési díj összege nulla.

(5) Ha az ellátott, a törvényes képviselóje vagy a térítési díjat megfiZetó személy a szeméIyi térítési díj

összegét vitatja, illetve annak csökkentését, elengedését kéri, a (4) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől

számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
(6) A személyi térítési díj at havonta utólag, tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfiZetnj.

Az alapellátás igénybevételekor kötött megállapodás

20. §

A hatáskör gyakorlója az e7látás igénybevétele elótt írásban megállapodást köt az ellátást igénylóvel, rlietve

törvényes képviselőjével. A megállapodásban ki kell témi az Szt,94lC. §-ában foglaltakon tÚl az alábbiaka
is:

a) étkeztetés esetén az étkeztetés mód; ára;

b) házi segítségnyújtás esetén a segítségnyújtás tarlLamára, idópontjára;

c) a szernélyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára;

d) az ellátástól való távolmaradás esetén az elózetes bejelentési kötelezettség szabályaira;

e) az ellátás megkezdésének idópontjára,
f) az ellátás megszűntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre,



g) a döntések elleni jogon,oslat módjára.

Az ellátás megszűnése

21.§

(1) Az eltátás megszűnik az Szt.-ben foglalt esetekben és módon.

(2) Az alapellátás megszűnik, ha az igénylő:

a) a térítési díjat 2 hónapon keresztül nem fizeti ki, kivéve, ha ingyenes ellátásban ke1l részesítent,
b) a szolgáltatást 2 hónapon keresztül nem veszi igénybe,
c) elhalálozik,
d) kéri az ellátás megszüntetését.

(3) Az alapellátás megszüntetésére a hatáskör gyakorlója jogosult, akt az ellátás rnegszűnéséról az írásban
értesíti az ellátásban részesüIőt, vagy az ellátott halála esetén törvényes örökösét.

vI. FEJEZET

A JOGOSULATLANUL IGÉNYBE VETT ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ
SZÁBÁLYOK

22,§

(l)A jelen rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását - a jogosultság
megállapítását követőerr is - a hivatal bármikor jogosult ellerrőrizni. A szociális ellátásra jogosult szernély
köteles az ellerrőrzést végzővel együttműködni, rendelkezésre kell bocsájtania a kéfi adatokat, igazolnia kell
a szociális ellátás cél szerinti felhasználását

(2) Amennyiben a 15. § szerinti ellenőrzés során megállapítást rryer, hogy a szociális ellátás az Szt.-ben és a

.jeien rendeletben megállapított feltételek hiányában került megállapításra, vagy a jogosult a kérelemben
valótlan adatot Szolgáltatott, a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Szt. 17 . §-ában foglaltakat
kel1 alkalmazrri,

(3) Az Szí. 17, §-ában foglaltak szeíint jogosulatlanul igénybevett ellátás és annak kamatai megtérítésének
elrendelése esetén, a visszafizetés mélányosságból részben vagy egészben akkor engedhetó el, lra a
visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely a kérelmező vagy csa7ádja megélhetését súlyosan
veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna. A visszafizetésre kötelezett és
családja 1övedelmi viszonyainak vizsgálatára a Szt, 17. § (4) bekezdésében foglaltak alkalmazandók.

(4) A kötelezett kérelrnére a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhetó, a részletfizetés időtartarna
azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás.iogosulatlan igénybevételérrek időtartarna,

VII. FEJEZET

ÁrunxrrI ES zÁRó RENDELKEzÉsEK
23.§

Nem jogosult e rendelet alaplán jár6 települési támogatásra az a szeméIy, aki a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokól szóló i993. évi III. törvény 38. §-a alapj án megállapított lakásfenntartási támogatásban
részesül ajogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig.

24.§

(1) Jelen rendelet 2015. március 1, napján |ép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Teveli Közös Önkormányzati Hivatal Lengyeli lrodájának hifdetőtábláján
törtérrő kifiiggesztés űllán az alIegyző gondoskodik.
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(3) A rendeletben nem szabályozsil, kérdésekben a szociáiis igazgatásról szőlő 1993. évi III. törvény és a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának

részletes szabályairól sáló 6312006 (I1I.2'7 .) Korm. rendelet rendelkezéseit kell megfelelóen alkalmazni.

(4) Haálybalépésével egyidejűleg hatá|yát veszti a helyi szociális igazgatásrő| és ellátásokról szőlő 8l20I3.
(XII. 20.) önkormányzati rendelet.

Lőrincz Andrea
polgármester

kihirdetési zár adék:
Jelen rendelet kihirdetésre került 2015. íebrlár 27. napján.

Egységes szerkezetbe foglalva 2016. július 28. napján.
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