LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Kí P\ lsf l ()-rfsTtLffiNLK
2/2015. (II. 24.) önkornányzati

rendelete

a sZociáli§ ellátá§ok helyi szabályozá§áról

(módositásokka] eg}Séges szerkezetben)

Lovas Község Önkormányzatának KépVis§lő-testijletc a szociális igazgatásról és szociális ellálásokról
l, § (2) bekezdésében,26. § ban. 32, § (3) bekezdésében,45.§-ban,

szóló ]993, él,i IlL tölvény

]2. oikk (2) bekezdésébcnmcghatározott
^laptónény
eledeti jogalkotói hatáskórében, aZ Alaptörvén},32, cikk (1) bckezdésének a) pontjáben é§
Magyarország helyj önkormányzatairól szóIó 2011. óví CLXXX]X, tőrvény 13, § (1) bekczdés 8, és
l0. pontjában neghaiározott fe]ad.tkörében eljárva, a következőket rendeli e],
13,1/E. § ban kapott fclhatahnazás alapján, az

1. §

A rendelet hatálya
Ha jogszabáIy vagy e r§ndelet másként nelr1 rendelkezik, a rcndelet háál},a kilerjed a szoci/tlis
i8azgatásról és szociális el]átásokról szó]ó l993. évi IIL törvény (a továbbiakban| sá.) j. § (]),(3)
bekezdése szedlr1 Lovas KöZség Önkormányzata (lovábbiakban Önkorműlyzat) kőzigazgatási
területén lakcimnlel rendelkezőkrc, éS a lelepülésen é]et\,itelszerílcll éló lrajléklalen személ],ekre,

2.§
lirteImező r,en<lelkezósek
(1) E rendelet alkalrnazásában;

a) ldkcím a beielerrtcit lakó- Vtlg), tallózkodási hely, mel_v' re a Szclnél},i adat óS
lak.ir,n\,l\d, l1ll.,, .],,trl r, nr"dol:
b) lllkóhely: e palgárok személyi adatainak ós lakcínének nyilvántartásától sZóló l992. éVi LXVI.
töt],,élly szerint, annak a lakásnak a címe, amel),b€n

a polgár él;

e) ídlíóZkodási hely: a polgárok szemé1l,i Bdatainak és lakcímének nyi]vántartásáról szóló 1992,
évi LXV]. törvény Szclint, annak a lakásnak a címe, ahol a pol!:ál lakóhel}e végleges
elhegyásának sZándéka nélkiil halrom hónapnál hosszabb ideig taftózkod]k;
d) hL,zzáldrbzó: a Polgáli Törvén},kön}nről szóló20l],éVi V,tör\,ény8:] § (]) bckczdós 2. pont
szeliDt, a kijzeli 11o77.átaftozó, aZ élettárs, eZ egyeneságbcli rokon háZasiársa, a háZasláíS
egyeneságbeli rokon4 és testvére. éS a testvór háZastársa;

e) kózeli

hozzáíaríozó: a háZaslárs. az egyeneságbeli íokon, aZ örijkbefogadott, a mostoha, é5 a
nevelt gyennek. az örijkbefogadó , a moStolra- és a net,elősziilő éS a tcstvór.

l1 csalrid:

egy, lakásban. r,agy szenéhes gondoskodást n),újló |rentlakásos szociáli5,
gyermekvédeImi intézmónyben együtt lakó, ott bcjelenlett lakóhellyel vag} tallóZkodáSi

g)

jlyel rendclkczó köZeli hozzátarto7ók közőssége,
lélíLnnlar!á.\t yeszéllezlető lendkí.Jüli élelhelyzeínek Lninősiil,he a kérelmező vagy a kérelmező
he

családjában:

ga) larlós betegség Va8v rokkanlság nirtt jelentós jövcdclcnr kicsós kölelkezell be.
i]letve cgyszcíi kiadásra kén],szeriilnek.
gb) baleset következett be. vag} t]űntény áldozata lelL,

gc) legfeljebb 3 havi kóZiizcmi dí]hátralók. Ialbérhátra]ék van és öneróból

kiegyenlíteni

ncm tudja,
gd) nyugdlj va5l egyéb rendszeres pé|zellátás kifizetése ajogosul|ság nregállepitásfuak

elhúZódás. miatt késik. va8]
de) alkalnlankéntJclcntkezó löbblelkiadarsok miatt anyagi segítségre Szorul,

_l_

(2) Az (1) bekezdéSben nem szabá]yoloti logalmak tekintclóbell aZ szl, ,1. rende]kczésej
§
irányadók,

aZ

3.§
Ellátási íormák

(l) A

.iogosuIt részérejövedelme kiegészítésckén1.pótiásaként pélrzbeli, valamint lelmésZetbcni
szociális ellátáS nyújtbató,
(2) Az Önkonnánvzat Képviselő-testiilete a jogosu]t SZánlára

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)
j)
j)

lakharásicólútelepiilésitánogatást.
ápoIási célútelepülési tánogatást,
gyógyszcrkiadásokhoz i]!ú.jtott tel§pülósi támogatást,
kamatmcl)tes kölc5ön í'on11ájában nyíljiotl lelepiilési 1ámogatást.
átmenctitclepiilésitámogalást,
sZiilctóshez éS örökbclogadirshoz kapcsolódó telel]ülési támogatást,
lenletési költségekhez nyílitoti relepülési támogatást,
rendkívülitelepüléSitámogdtáSt.
köZlemetést,

éS

személycsgondo5kodástnyújtóalapclléiásokat
nyújt aZ szt, 15, §-ában és ,l8. § ában loglaltak fi$,elembevéleléVel, valaniit e rende]§tben

meghatároZott tbltételek sZerint,

1.§
Lákh,rtási cólít teIepülési támogjltás
(I,)

A

KópviSelő-testület lekhatási cólú te]epüléSi lámogatásl iLllapít meg e szociálisán l.iszoruh
szcnélynek, az általa lakot1 lakás vagy nem ]akás céljára szolgáló lrcl}iség lendszcrcs leDntaíási
költségeinek visclóséhez.
(2) LakhatáSi célú1elepiiléSi támogltásra aZ a Lovason lakcíInmc] IendeIkeZő Szcnrélvjogosult. akiltek
e) há^artásában az §gy lőre esij nettó hevi jövedclen nen haladja me8 aZ öregségi n}ugdí.j
mindenkoli legkiscbb összegénck 200 %_át, cgyedül élő esetében a 3oo%-'rt, l§Itévc. hogy a
lakásfenntaíás clismeí havi költség§ a hlilaÉáS havi nettó összjövedelmének 30%_át eléri
vagy nreglraladja, va$r

b) likii§a fiitési köllségének lrávi öSszege eléri va5,
össZiö\,edelnlének

(3)

megha]adja

a

hááa.rtás havi n§ttó

20 %-át,

A lakhatási cólú telepiilési tánlog.úásl aZ veheti i8ón}be, aki aZ élintett ingallanban az alábbi
jogcímek valarrrelyike sZcri]rt életvitclsZelúen lakik:
a)
b)

c)

magfututajdonú 1akás lulajdonosa. haszonélvezóje, haszn1lIója, vagy
önkormán},zati bérlakás bórlője, vagy

őnkormárryZali bérlakásra lakáshasználeti sZefZődéssel rendeIkeZő lakáshasZnálo,
(4) Lakáslcnlttaltási költSógként elisnlcrhető kiadások

a) bérleti Szerzódéssel igazoh bélleti d|j(alberleti dij).
b) önkorm'tnyzari lakás bérleti díja,
c) számlával igazolt gáz,. villanyáram_, viz ós csatornatMsznáIati,
dr Lrizcló:nlrg.z,r- |"\a] iPa.,," knll.ó3e

(5)

A (4)

éS flítésidija. és

bekezdésben íelsoro]t kóltsógként a SZámlával igazo]t elábbi össz§gek vehctók figyelembe

havonta és ]akásonként:

a)
b)

víz_ éS cSatontadiji bruttó ]0.000,- Ft ijsszegig.

villányáramdij] aZ öregsé8i ny,lgdíj mindcnkori legkisebb össz§gének 30 %_áVal megegyező
összegig,

2-

gázfogyaszlás díja: liilési idó§zakban a mindenkori öregségi n)ugdij legkiscbb ijsszcgének 50
y*r,n i ,rr"g"gy"ró irssze.ig, lűtési időszakon kívül a nlindenkorj óregségi nyugdíj legkisebb

c)

ö../egill(k l0oo-a\a' l.legcg}e/ó

(6)

ösc,/ePi9.

i,

d)

50%tüZelőanyag költsége: flltési idónyrg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb öSszegének

A

ával megc8yezőkó]tségig,
negállapításra,
lakhatáSi célútelepülési támogetáSra Való jogosultság eg} év idótariamra kerü1

összege havonta 3,000.- Ft.
(7)

A laklatá§i

a)
b)

cj

có]ú telepiilési lánogatás m§gílIapitáSa irárti kérelemhez csatolnj kell

háZteÉásban é]ő sZemélyek jövedelelni8azolását,
Szerzódést,
a lakásban lakásiogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti, vagy használali
a köZös

a lakáslinnLartási kő]tségeket igazoló, kérel§m bcnyújtását megelőZő lrónapb,n kelelkezett
számlákat. és

d) ti]zelőan_Yag csetéi az ennek sZállitáSáról kjállítotl sZámlát,
A lakhatási célúrtelepülési tltmogatás ugyanázon lakás es§tén

(8)

csak egy jogosult részélcá]lapítható

Lakásnek ke1l tckinteni
meg. fiiggetlcnü1 a lakásban é]ő személ),ek ós háztaftások számától, külön
]akrészcit,
a tá;sbérlctet. eZ a]bérlctet és a iogerős birói hitározatlal negosztott ]akás
(9)
célíltelepülósi tánogetás nem llllapitható nlcg annak, akinek e rende]et hatál}ba

A

lakhalási

a JogosUltSága
lépésót negc]óZilen normaliv lakásftnntarláSi támogatás keri]lt megállapilásra,
fcnnálláSáig.

5.§
,Ápolási céiúlelcpülé§i támogatás

uúósan beteg
l;széíc,
hozzátartozó]ának otthoni ápolásá1, gondozását végző szociálisan rászol-tllt szené\
állandó
időtaÉanban
hosszabb
(2) Taíósan beteg az a szenrély, aki előíe]íthalólag háron hónapnál
által kiállított
ápolást, gondozáSt igénye], A tartós betegség tényénckigazolására a háziorvos
§zakvélenlólly sZolgá1.
ha a7 ápoló
(3) Ápolási támogaláS állapitható mcg a LovaSon lakóhe!lyel rcndelkező hozláiartozónak,
n,"-ugdíj
családiábal az egy iij|e számilott nettó .]ö!edelcln nen haladja meg aZ ijregségi
mindenkori legkisebb őSszegónek ] 50%, át. eg,vedüláLlri esetében annak 250%-át,
(,l) Ncm jogosult ápo]ási támogatásía a ho77ár,rtozó ha
a) kercső terékenysóget folytat, és a munkaidcje a napi,1 órát mc8haladja, vigy
b) az ápolt szenrély két hónapoi meghaladóan lekvőbeleg-gyógyintéZ§ii, valamjnt nappeli elIátáSt

(1)

A Kópviselő-testülct ápoláSi célúlc]epi]lési támogatást ni,újl a

nyíljtó

")
c1)

.""t

Vag,Y-

18, életóvét beiöltött

benlLakásos szociális inté7mén},]ellálásban réslesül. \,agJ-

i.toln. középiskola, illetóleg íélsóoLGatáSi intózrnény nappali tagozatos

tanulója,

hallgatója, vagy

más
az ipolt taíását, gondozásál tartási, öróklési vagy életjáradékiszerződésberr ő Vagy
sZemély vál]alta,

(5) AZ ápojási cólíl telepil]ési támogatás megállapítása iránti kérelenrhez csatolni kcll

a)
bj

a családban élö szenlé]yek jöv§delenrjgazolásái,

és

házi orvos szakvéleményétarlól, hogy a ]8, életévétbelöLiött
m§ghe]adó

\zenély lartósan beleg

3 hónapor

gondozáSra, ápolásra szoru],

(6)l Az áp;lási célúiclepülési támogatásla való jogosultság §5- év idótaltam'''.' kerül m§gltllapitásía,
öss7ege haYonta 25,600,- Ft,

(?) Ha az'

on

kormlinyzat

al

ápol/lsi kötelezcttség cllnulesztáSái velósziniisíti, aZ ápolási levékenysé€:

ellcnőrzése végett ki'myeZetlanL]lmányt késZÍthet,
(8) Az ápolási célit települési únogalásra való jogosuhságot mcg ke1l szünletni, ha
I

Megá]lapjtoía

a 7/20

L5,(VL 19 ) önkormán}zati rendclet, Halá]yba Lépett 20l5, iúnius 20, napján
_]

a)
b)

c)

d)

az ápolt szemé]y állapota aZ á]landó ápoláSt lJlár nem teszi szükségessé, vag}
aZ ápolást végző személy a kötelezettségét nem te|esiti, vagy
aZ ápolt szemé]y meghal, vagy

az ápolás1 VégZő szenrély taíóZkodásijoga megsz[int vag}, ta]tóZkodási jogá]rak 5akorlásáVal
t'elhagyott. \,agy

e) a 5, § (3) bekczdósben me&jelölt, j ogosu llságot kizáló köriilmény kővetkczik be,
(9) Az ápoló szá]nára eg}idejűleg csak egy ápolási cé]úte]epiilési támogatásía való

jogosu]tság

áIlapith.tó meg,

(10) Az szt, 2015, nárciu5 j. napián hatályba lépő rendelkezósci a]apján megszűntctóSfe kerii]t ápolási

dij

esetében, anlennyiben

a kérelnező a mcgszi]nlelésl köveló ]0 nepon bclii1

ápo]ási célú

telepü]ósi tál]rogatásra való jogo5u]tság iránti kérelnlet n}újt be, abban az esetben az ápolási cólú
települósi tánogatás ke7dő napja 20 ]5. március ],

6.§
Gyógyszerkindásokhoz nyújtott telcpülósi tánrogatás
(l )

A Képvis§lir-testüIet gyógyszerkiaclásokhoz Il},úljtott te]epülési támogatást ál]apit ne3 a s7ociálisan
láSzoru]t azon szemé]yek réSzére, akik az Sá. 50, § (1) éS (2) bekezdós szcriDti köZg,vógyellátáSra
nem jogosullak, de egészségiállepotuk, diqnoszlizált krónikus betegségük niatt rcndszc.cs
g,vógyszerszedésr§ szorulnak,

(2) C},óg},sZertfulogatásra a Lovason lakóhcll_vel rcOdelkeZő SZcmólyjogoSLrh, akinck

a)

b)

a családjában ez egy lőre eső lrayi DeLlójö}edelen az öregségi nyugdíj mindenkori legkiscbb
összcgének 250 % ,át, §gyedü] éló esetében annak 300 % át ncm haladia meg, e5

a diagnoszlizá]l klóiikus lretegséghez köZvellenü] kapcsolódó
g_vógyszereket tartalnlazó háZiolYosi igazolással alát:imasnoft, brutíó ],000.- ]rt összc8cí
meghaladó havi rendszeres gyógysz§rkö]tsége jelentkezik.
gyilgl,szertár állal beárazoll,

(]) A gyógyszeíálnogatás mcgállapítáSa iíánti kóre]emhez csatlrllri kcll

a)
b)

a c541á.lban éló szelnél,""ekjö\,edeleln igazolásáL. és

a gyóg}szerlfu állal beárezolL. a diagnosztizáll klónikus betegséghez kijzvellenül l(apcSo]ódó
gyógyszereket tartalmaZó iáZiorvosi igazolást.

(4) L, rendelel é clmóbcn rcndszcrcs gyóg},szcrszcdósnek mirrősill a króniklls bctcgsóg kBpcsán
lega]íbb 6 hónapot meghaladó gyt!gyszerszedés,
(5) A g]ógyszcrtámogatás összcgc
a) havonta ]000,- Ft és 4,000,- Ft kijzötri g}ógyszerkölt§ég

esetén havonta 2,000,- Ft,

b) havonta 4,001, Ft óS 5,000, Ft i(óZötti gr-ó8ysze rköltség esetén hevonta 2,500. Ft,
c) havonta 5,00l,- Irt és 7,000.- rt köZölti gyógyszelköltség esetén hávoita 3,000.- Ft,
d) hivoila7,00], Ftós ]0,000, Fl köZötii8yó8yszclköhsóg
eselén havonie:1,500,- Ft.
e) havonta l0 00l,- t:rot meghaladó syúg),szelköllség eseién havonta 5,000,- Ir1,
(6) A gyógyszenánrcgatás egy év idótaÉanrra keriil lnegállapításra azzal, hogy amennyiben a.jogosult
ez€n időtadam a]att jo8osultságot SZereZ kőZgyó8yellátáSra, a részéremegállapitott
gyógyszetánlogatást

e lreptÓI nleg kell szünletni,

(7) AZ §Ilát/lsban réSzesiilő. amerrnyiben közgJ-ó!},e ]látáSra való .]ogosultsá8ot s7§rez, k(jteles
Önkorn á r.,:l ^ h: rJ..t r,.n ,l. r<. r. i,
(8)

e]T

ől aZ

A g)ógyszcllámogatás nem állapítható nleg annak. akinek e rendeleL hiúl),ba ]épésélmegelilzóen
az Szt,50, § (]) lrekezdésc Szcrinti lnóltányossági közgyógy§llátás kelült negállap'táSra, a
iogosuhsá_se linnállásái g.

7.§
Kimatmcntcs kirIcsön formáiában nyúitott teIcpiilési támogatás

(]) Kamatmentes kólcsön lonnájában nyújtolt lelepülési támogatás (a továbbiakban:
köjcsön)

kamatmcntcs

nyújlható annak a kérelmezönek, aki a jövcdelmi ,Liszonyai mi.rtt nem s7orul an\agi

segitségre. de átmeneti pénziigyi nehézségci vantlak.

(2) A kamatnrentes kólcsön Legnegasalrb összege:40,000,_ Ft,
(3) A kanall1lelrtes kölcsön Visszafizetési határidej§ ]egí'cljebb nyolc hónap, a havi törlesztő részlet

It.
kanatmentes kölcsónben rószcstilovcl

legkisebb összege 5.000,('1)

A

iZ

nrcgállapodást liöt. amc]y taítalmazza a kölcsön

Önkolnlan)zlt len\ i5eIetéhen a po]gánnester
összegét, x visszallZetés l'e]tételeit. nem fizetés

esetén a behájtás módját,

(5) Aki a megállapodásban l'oglalt visszafiZctési kötc]czettsógének nen lesz elegel aZ e]őirt hatá.időn
beliil, úljabb kllmatmentes kölosönben a kö]csijn fo]yósítását követő 5 éven belül nem lészesülhet,
(6) Kamatmentes kölcsön iránti kérelmet aZ isméte]ten aZ előző kő]csőn fclvótelétől SZámított eg.Y év
cltcltót köyetően lehet benyúitani,
(7) A kanatmcnics kölcsön családolrkónt cSak cg} jogosul1 részéreatllapithati) nleg a kölcsön
törI§sztésének idötaúanla alatt.

8.§
Átmeneti telepü|ési támogstás

(l)

Átmeneti települési támogatás n] iútható annak a kére]nrczőncL akinek a cseládjában aZc$, 1őrc
eső havi nettó jövede]em nefi ha]adia mcg az örcgsógj n}ugdi.j IniDdenkori legkisebb összegének
150 %-á1, egyedtilálló személy esetén 200 %-á|,

(2)AZ átmen§ti te]§pülési tánlogatás n}rújtható
a) pélvbeil vagy
b) élelmiszer iormájában. vag1,
c) tiiZe]őanyag íblmájában,
(j) A (2) bckczdóS e) ponl]a szcritrti álmellcti lclcPülési lánrcgatilsban egy naptáI,i éven belü1
ugyanazon személy vagy család legf'eljebb hat alkalomma] IósZcSithctő. Amcnnyiben egy
jogosüliságot nregállapító határozatban Löbbszöri támo8atás kerü] megállapításra, meg kell
hatálozni a későbbi kií'izelések időpontját,
(a) A (2) lrekezdéS a) pontjtl szerinti átmeneti telepiilés] támogalás alkelmankérrli összege lega]ább
2.000.- Ft. legf§ljebb ] 0,000.- Ft,
(5) (2) bckczdés b) és c) pontja szclinti átr))eneli lelepüléSi támogatás egy naptári é!en belül
ugyanazon sz§tnély vagy család részérelegfeljebb kettő alkalomma] adható.
(6) A (2) bckczdóS b) pontia Szcrinti áúrencti települési lálnogatás alkalmanként l5,000,, Fr
összértékű élel]niszer lonnájában n}ú.jlható,
(7) A (2) bekezdés c) pontia sz€rinti átneneti települé§i t'tmogatás a]kalmanként ] nlr tiizelijan}ag
folmáiálran nyúilhaló,

9.§
Szűleté§hez és örökbefogadíshoz kapcsolódó tclcpiiIósi tánrogatás

(l)

Figi,elembe véve az iúsZülött. va!amjnt az inijkbelogadott g)elmek érkezé§éVelkapcsolatos
családi kjadások nöyekedését. rászol,tlltsá8tól liigg§lleniil alanvi.]oeon eg},s7eri pénzbelitelepiilési
támogatásra (e lo\,ábbiakban: sZületési tánogatáS) jogosult az a szijlő, aki a gyeímek születésekor
\,agy ölökbe

fogadásakor valamirrt a táDogatás negállapításakoI a

]akólrellye] rend§lk§7ik,

(2) A sziilelési lánlogetás összege 20,000,- lj1,
(3) A sziiletéSi támogatásra eg}, 8,vermekre t§k]ntettel csak e8v csa]ádjogosult.

_5_

8,vermek

is

lolasi

(4) A sziiletési tánogatás SZüIetés esetéD a gyennek sZületésétki],letó egy éveD belül, örökbclbgadáS
esetén a gye.mek szűlctósét kövctő kcttő éven belül kórcl czhctő, A határidő elnulasztása
jogvesZtő.

(5) A kéIelenhez csato]ni kell:
a) a g}ennek szii]ctósi anyakön}.vi kivonatának lénymásolatát, vagy az örökbefo3adáSról szóló
jogerő§ hatósltgi határoZat nláJolati példányát, óS
b) a gyermek 1akoímkártyájának féiyirásolalát,
(6) A születési támogJtás kifiZetésének lényéta szúletóSi anyakön},vi kivonat §redeti példán),ára,
illetve aZ örökbeíbgadásról szóló hatósági határozat eredeti pé]dányára rá kell vezetni a kifizetés
dátumá\,al,

l0.

§

Temeté§i költségekhez nJújtotttel€püIési támogrtás

(l)

Temetési költségekhez nyúitott telepiilési támo8atáS (a továbbiakban; temetési tánogatáS)
fonnáiában egyszeli pénzbeli ellátás állapílható meg an]]ak a Lovason lakci me] rendelkezii
személl,rrek, aki
a) a nleghajl szemól},cltcrrlcttctéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arla nem \oh kötclcs.
vagy
b) iartáSra köt§lgs hazzátaltózó \,olt ugyan. de a tcnctósi költsógck viselése saját, vagy családja
1étfenitartását veSZé]yeáetik, és

c) a kérelmezii családjában aZ

cg,v

íóre eső családi nettó .jöveclelen az öregségi

nyugclíj

Dlilldenkoíi lc8kiSebb összegének 200 %-á1. eg}edülálló eselén 300 %-át nenr haladja meg.
(2)

A temeté5i tánlogarrts megállapításe irántj kérelemheZ csatoln] ke]]
a) a tcmetéS költségeiről a kérelnlezó lagy e rcle azonos lakcímcn ólő köze]i hozzattarlozója
nevéle kiállílott sZáIla crcdetj példányát,

b)

c)
(]) A

a

halotti anyakinlyvi kivonal nlásolatát,

éS

a kérelmező ós családiajóv§delemi3azoláSalt.

kérelnet a halá]esetet kóvető 30 napm belül lehet benyúl,jtani. A haláidő elnulaSztása

jogvesZtii.

A tefietési támogatás összege 25,000,- |1,
(5) A megállapított t9metési tánlogatás összegét Vagy á kérelen elutasításának tényót aZ erről 5Zóló
határozat számával cg]"űtt a t§metési Számlára rá kel] vezetni és ilszálnlart a kéIe]mező rószére
visSza ke]ljuttatni,
(,1)

11. §

Rendkivüli telepüIési támogatás

(l)

Rend|ívii]i relepüIési támogalás állapilhaló mcg annak a Loveson lakóhe]lyel rendelkczó
szenlélynek. akinck csctóben aZ alábbi iiltételek Jegalább egyike fennatll. és csa]ádjába| a7 e$,
lőrc eSő nettó jö!ed9leln nem háladja meg aZ örcgségi ll},ugdij ntirldcnkori le8kisebb ijsszegének
150%-át, egyedülálló eselébei a 200 %-át, és ekinck Lovas közigazgatási terül9tén lévő ingatlanát
eleni kár éri, vagy aZ ingatlan é]etveszé]}essé,lakhatatlaDná válik, és az éíintett ingatlanban aZ
alábbi jogcímek valamelyjke szelintólct\itc]Szerű§n lakik
a) nregánfuLaidonú lakás vagy laká\ céljára szolgáló ópiilei tulaiclonosa. lraszorlél\'ezilje.
has7nálója.

b) önkolmányzati ]akás bérlöje. lakáshasználalj sZeíZődésSel rendclkcző használója.
(2) Elenri kárnak minősül e ícndclct vonatko7ásában a túz, rolrbanáS, ffjldrengés,
1tjldcsusZanr]ás, be]vizkár, viharkár,
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á!1,iz,

(3) Az (]) bekezdósben neghatározott rendkivüli települési támogatás lnegállapítáSa iránti kére]emlrcz

csatoIni kell

a) az elelni káít igazoIó szakhaiósá8i j c8yzőkönyvet és
b) a kérelmcző és családjajóvedclenr igazolását.
(4) Az (1) bekezdésben me8halározott rendkíviili ic]epülési támogalásban

eg}, naptár] óven beliil

ugvanaz a személy vas/ család legíiljcbb aZ öregségi nyugdij mindenkori ]egkisebb összegének

kétszereséi g rósZeSíthelő,

(5) Elcmi kár eselén az (]) bckezdésben megállapított jövedelmi értékhaláúi]l,lalamit a (4)
bekezdésben mcghatározott tálnogatási összegt(il maximum aZ iiregségi nyrrgdi] nrindenkor.i
legkiselrb ijsszegének háromsZorosáig a Polgármestcr indokolt esetben cltérhet,

(6)

A KépviScló{estület az e

rendeletbcn ]neshatározollak szeriDt rendkíviili te]cpiilósi tánogalást
a létfenntaítást veszélyeztetó rendkivü]i é]ethelyzetbe keűlt, valelnint
időszakosan vagv taúós gondokkal kiizdő csa]ádok, iltetve szenélyek rószére.
(7) Léllennlaíást veszélyeáető relrdkíViiIi élethelyzetnck ninősii]nek a 2,§ (1) lrekezdés q) pontiában

nyíútcseti jelleggel

nleghatároZottak.

(8)

A (6) b.kezdésben foglalt rendkívüli

telepü]ési támogatás alkalmankénti összege személ},enkérlt
lcgalább 5,000._ Ft, és é!cntc legleljebb négy alkalommal adható,
(9) A (6) bekezdésben fog]alt rendkíviili telepiilési tfulogat'ts negál]apítása jrlülti kére]emhez csatolni

kell a

]étfgnntaItást veszó]yeztető rendkívii]i élcihclyzelet a]átáfiaSZtó

okiratokat, dokumentumokat.
oívosj igazolást, rendó rség i .]c$ Zókönyvet, társadelonlbiztositási szerv igazolását, bíróSági
vógzést, díjhálraléklól szóló igazo]ás,
(l0) A (j) éS (9) bekezdés rendelkezéseit nem ]chct elkaimazni, ha a rendki\,üli települési támogatáS
cLnrendása a kérelmezó életétvcszélyeztenlé,va8y ólctél aritnytalanlL] rnegnehezílené, Ebben aZ
esetben a (3) vagy (9) bekezdés szerintí okiHtokat, dokunlenlumokat, utólag sziiksóges lrenyújlani az
önkormályZathoz,
kiilönösen:

12, §

köztemetés

(l) A kóáenetésscl ósszefiiggó feladatokat aZ szt, 4tl, § -ban fogla]tak s7§rint kc]i ellálni,
(2) A köáernetést a Polgáimester rendeli cl,
(3) A közlcmctós költségeinek me8tólítéséle kőtelezett szcméh kérelmérca Képviseló-testüIet a
köZtemetés köhsé8einek megtérilésétméltán},oSságból

a)
b)

e]engedhcti, \,agy
mérsékelheti,

l3. §
szociílis étkcztctés

(l) AZ

étkeztetéskeletében azoknak a szociálisan lászorultakrrak

a legalább rrapi eg},szei meleg

ótkezéséről kel] gondoskodni, akik aá önma$lk, illetve §ltartottjaik részéle taíóSan vagy átmencti
'el epgel ncm kepe.ek
bi,l05,11ni. k:'l::nö.en

aJ
b)

c)

d)
e)

koruk
egóSZSógj állapoluk

logyalékosságuk. pszichiátliai betegségük
szenvedélybetegSégül!vag}

niatt.
(2.) A kérelmező róSzóle a szociális hel,vzetótól íiiggően az étkezéstérítéSidíiának 25 ]00% a
átvál]alható jeIen rendelet ], szánrú melléklete alapiarn,
haj léktalanságuk

-1-

(3)

A

a szociáljs

étkeáetéSt aZ A]sóörsi ÓVoda kon_v' hájából. kérelcnre, a
köZreműködéséVel
sZükség esetélr háZhoZ szállítással biZtoSítja,
t]alLrgondnoki SZo]gílilt

KépviSelő{esiiilct

11. §

FalugondnoH szolgáltatás
AZ Önkormányzat által Inűködtelel1 Lo!asi l'alrrgondnoki SzoIgálat szolgáltatáSainak igén}bevóiclót
Lo!as KözSég Önkornlányzdt Képviselij.teslülelének a lelUgondnoki szolgálaiíól szóló l0/200l, (Xll,
rcndelet szabályai szerint kell engedéJyezi,
] 9,) öDkormányzali
15. §

Igyéb szemé|yes gondoskxtást nyújtó szociális alapellátások
(3)

Az Ölrkonlánlzat a Balatonlt]Iedi sZociális A]apszolgáltató Kö7pollton (a to\,ábbiakbani BSZ,AK.
székhe1l,e: 8230 BaLatonfiired, Kéki u, 6.) keresztül bizlosílja aZ alábbi személyes gondoskodást
nyújtó 5zociáIis sZolgáLtatásokat:

a) háZisegitségnyújtást,
b) családscgítést.
c) jeIZőrendsZcre5 segítségn}iljtáSt.
d) idósek. denlens beiegek appali ellátását, és
e) logyetókkal é]ők Iappali ellátását,
(4) A (3) bekezdésben ]neghetíozott cllátáSokat a BSZAK

álta] Dleghllározott cljáráSi rendben és

feltételekkel lehct igén,vbe venni.

(5)

A

Kópviselő,testiilet

a jogosUliak részérea BSZAK által biáoSitandó jelzórendszeres háZi

segitségnyiljtáS késZülékénekegy§Zeri költségél éves köhségVelésében biZtosit]a,
(6) A szociális alapszoigáltatáS személyi téríiésid!]ának megá]lapításánál

a) a Szo]gá]tatllst igénylre!evő szelnély rendszeres havijővedelmét, vagy
b) kiskonr igónybevevó esetén a családban aZ ] lőre jutó rcndszefcs havi

.jóvedelrrtet kelI

fig),clemb§ venni,
16. §

H:rtásköri és eljáIási |,endelkezé§ek

(]) Je]en lendelet 1, §, 5, §, 6,§,9.§ és 10, §-ban szabályozott önkormányzati
hatásköíöket

szociális íaladat- és

a Kép\,iselő{estiilct c]ső íbkon a Polgármesterre ruházza,

(2)

A Polgánneslcí

(5,)

Az

önkormány7ati hatóSági jogkörlren hozolt döntósc e]]en a Képviselő-lcsiiilethez
címezett illeléknrcntes íel]ebbezéssel lehet élni,
(3) A szociális §llátás igén],bevélele ilánti eljárás í'ormanyomtatványon elóterjesztell kére]cnre indul,
A kérelenhcz az egyes ellátási formákná] fe]sorolt nlellékletekel és nyilatkozatokat kell csa1olni,
(4) lndokolt esetben a baláskörrel rendelkező szcl,v a kötelcző mc]lékletek§n kívül e$,éb. a kórelem
elbirálásához Sztjkséges mellékletek ben},úüLásltt i§ elrelldelheLi,
e rendelctbcrl szabá]},ozott ellátalsok irllnLi

sze§tél}esen aZ Alsóórsi Közös

kérelmck lte e rcndclct

máSként Ileln rendelkezik

Önkormlrnyzati Hivalal Lovasi KircndeltségénVagy postai úton

Dyíljthatók b§,
(6)

A szociátis

e]látást igénylő család, illctőle8 há7taúás szociális helyzctérő] az e rendelctben e]őírtak

szelint, to\,ábbá indokolt esetben

a tényállás 1jsziázása

céljából környezeltanulmánvt

készilhct,

e lcndeletbell szabálrozol1 szociál]s ellátásokla való jogoslLltság elbirá]ása soriLn a
jövedelenlszámilásnál eZ sZt. 10. § (2!(5) bekeldóSeibcn 1oglaltak az irányadók.
(8) A lravi rendszerességgel folyLisitolt pónzb§li ellátások á kéreImczót a kérelen bcnyúl,jtásának
napjától ilLetik neg. Ha az ellittás nem a tctjes hónapra jár, az ellálás öSSZeg§ az ellátás ha!,i
(7) AZ

_8

összege harmincad részének és aZ ellátási napok Számának a szolzel,a. Az ellálás összegónck
megállapitása során szükség esetén a 2008, évi IIL törvény 4 § (1) bekezdésénekelóirásai
szerint kell eljárni. A.iogosultság mcgsziintctósc csetében a rnegszüntetés dátunla aZ okot adó
körülmény bekövetkeZte hónepjának utolsó napja,
(9) Az e rendeletben szabályozott pénZbeli cllátáSok a tárgyhónapot kijvetij hónap 5, napjáig kerülnek
kifiZelésre. íol}ószá!11lám 1örténó átutali}ssalYa5- postai úton v3gy házipónztálbólkószpónzben.
(l0) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság 1iltételcit óIintő lónyeges lények, köriilnónyok
megváltozását a vá]tozás bekövetkeztétóI szfun]loí l5 napon be]üL kütele" aZ ÖlrkormáDyzatnak
bejelenteni, A támogatott a ]5 napos határidó elmulasztása esetén, amennyibgn ez neki iel nerrr
róható, igazolást nyiljthat be.
(] ] )

Az e rendeletben nem szabályozott kéldéSekben az Szt, rendelkezései az irlrnyadóak.
17. §

A jogo§ulatlanul igénybe vett ellátás megtéIitése
(]) Az SZt, 17, § - ban szabályozottakrlak mcglclclőell ajogosulallanul éS rosszhiszemiien igón},bevett
<l
"tr.t:l. i3c l bcr el ö l,öl< e, \ i",.,, f,,(ln:,
(2) ]ndokolt esetben. anlennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetésétsúlyosln ve§zélyezleli a
Kópviseló testiilet a viss7afizetéSr§ kótelez§tt összeget méltálryosságból
a) elengedheti, vagy
b)csökkentheti, vagy
c)résZletekben 1öíténő InegfiZetését engedélyezheli,
18. §

Ádátk€zelés

(l) A.jegyző

a szociális ellálásra valójogosUltság megállapítása, aZ ellátás biáosítása, fenntaíása éS
megsziintetése céljából a7 S7t. ] 8-]9,§-ban lb8la]taknak mcgfelclőcn oíszágos és helyi
nyilvántartá§l

vele1,

Záró

19. §
é§ hatál"vba léptető

rendelkezések

l) A rendelet 20l5. nlárcius 0 ], napján lép helál),ba,
(2) Rcndelkezéseit a folyanatban lévő ú8yeknélis alkalmazni kcll,
(3) HaláI),ál veszti a pénzbeli és temészelben nyújlolt szociális ellátásokról szóló Lovas KöZség
ÖnkormányZat Képviselőlestűletéiek 2/20]4,(Il, 27.) Számú ónkornányzati rendel€t§,
(

Lo\as,2015 februar 2]

íreíenc^, Gáborné
poIgármester

A

rende]et kihirdetésének napja:

íffi}

20l5, lelríUál 24
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1.

mcllóklet a 2/2015, (l1.2ií.) önkormányzati

rendelethez'

A szociális ótkezésbcn rószesülők 2015. március 1-től
alkalmazandó térítésidíja:

Egy fóre jutó háyi
jövedelem összege

HaYi téritésidíjból ellátott
által fizetendő

F,t

?/ó-a

Ft-iA
24,70l.- Ft-tól 30,000,- Ft-ip
]0.00l ._ FFtóL j5,I.)U0,- Ft_ig
35.001,- Ft-tól
2,+,700,-

A térítósi díjból

önkormán} zati támo gatá§
ol*^

a%

l00 %

50%

50 %

15%
100%
Ecvcdülálló étkeztetett esetén

o|^

0%
5a%

100 %

24,701,- lt-to] ]0 000,- Ft-i{

]0,001,- Ft-tol 40,000,- Ft-i,j
40,001.- }'t_tól

l00 %

aa^

2,1.700,-

Ft-ia

_l0_

50%

