GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2015. (III.3.)
önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
Gyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§. (4) bekezdés a), d), és g) pontjában, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§. (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.

Az önkormányzat által biztosított ellátások1
1.§.

(1) Gyulaháza Község Önkormányzata a szociális és gyermekvédelmi gondoskodás keretében
az alábbi ellátásokat nyújtja:
a) települési támogatás,
b) köztemetés,
c) személyes gondoskodást nyújtó ellátások.
(2)2 Települési támogatás keretében igényelhető:
a) rendkívüli települési támogatás,
b) temetési támogatás,
c) tanévkezdési támogatás,
d) születési támogatás,
e) családok egyszeri támogatása,
f) gyermekétkeztetés térítési díjkedvezmény,
g) támogatás a szemétszállítás költségeihez,
h) 60 éven felüli idősek támogatása,
i) szociális célú tűzifa támogatás,
j) lakhatási támogatás.
(3 ) Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
családsegítés,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
idős és demens személyek nappali ellátása,
fogyatékos személyek nappali ellátása,
gyermekjóléti szolgáltatás,
gyermekek napközbeni ellátása,
gyermekek átmeneti gondozása.

1/A. A rendelet hatálya3
2/A.§.
(1) A rendelet területi hatálya Gyulaháza Község közigazgatási területére terjed ki
(2) A rendelet területi hatálya a házi segítségnyújtás esetében – a Kistérségi Szociális és
Gyermekjóléti Társulás Gyulaháza társulási megállapodása alapján – Anarcs,
Gyulaháza, Tornyospálca és Ilk községek közigazgatási területére terjed ki.
(3) A rendelet személyi hatálya Gyulaháza Község közigazgatási területén élő természetes
személyekre terjed ki.
(4) A rendelet személyi hatálya a házi segítségnyújtás esetében – a Kistérségi Szociális és
Gyermekjóléti Társulás Gyulaháza társulási megállapodása alapján – Anarcs,
Gyulaháza, Tornyospálca és Ilk községek közigazgatási területén élő a szolgáltatást
nyújtó intézménnyel jogviszonyban lévő természetes személyekre terjed ki.
2. Hatásköri és eljárási szabályok
2.§.4
A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át:
a)
b)
c)
d)
e)

rendkívüli települési támogatás,
temetési támogatás, kamatmentes temetési kölcsön,
születési támogatás,
támogatás a szemétszállítás költségeihez,
lakhatási támogatás megállapítását.
3.§.

(1) E rendeletben szabályozott ellátások megállapítása – a (6) bekezdés, a 11.§., a 12.§. és
a 13.§. kivételével – kérelemre történik, melyet a rendelet 1. mellékletét képező
formanyomtatványon kell benyújtani. A nyomtatványhoz csatolni kell a rendeletben
előírt szükséges mellékleteket.
(2) A kérelmet postai úton, vagy személyesen az önkormányzati hivatalban kell
benyújtani.
(3) A kérelem nyomtatványok beszerezhetők az önkormányzat hivatalánál ügyfélfogadási
időben, vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról.
(4) A kérelem benyújtására az ellátás igénylője, törvényes képviselője vagy
meghatalmazottja jogosult.
(5) A kérelmeket a döntés meghozatalára az önkormányzati hivatal készíti elő.
(6) A rendkívüli települési támogatás hivatalból is megállapítható, különösen nevelésioktatási intézmény, gyámhatóság, családvédelemmel foglalkozó intézmény, személy
vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó szervezet kezdeményezésére.
(7) A kérelemben foglaltak ellenőrzése céljából az ügyintéző környezettanulmányt
végezhet, valamint felhasználhatja a gyermekjóléti szolgálat, védőnő által készített
környezettanulmányt.
(8) A rendkívüli pénzbeni települési támogatás kifizetése az önkormányzat
házipénztárából történik.
(9) A rendszeres ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni ha:
a) a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy jogosultságot kizáró körülmény
következett be,
b) a jogosult azt kéri,

c) a jogosult meghalt.
(10)
A (9) bekezdés szerinti megszűntetés időpontja a megszüntetésre okot adó
körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napja.
(11) Ha a hatáskör gyakorlója a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli
el, és annak visszafizetése a kötelezett megélhetését veszélyezteti, akkor:
a) 50%-ban mentesíthető az, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem
éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül
élő esetén 200%-át,
b) 100%-ban mentesíthető az, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem
éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén
150%-át.
c) Az a) és b) pontban foglaltakon túl a részbeni és egészbeni mentesítés feltétele,
hogy a visszafizetésre kötelezett személy vagyonnal nem rendelkezik.
(12) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmak, kérdések vonatkozásában a szociális
igazgatásról és ellátásokról szóló törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény és ezek végrehajtási rendelete rendelkezései az irányadók.
3. Adatkezelés
4.§.
(1) A jegyző a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló törvények szerinti adatokat
tartja nyilván a szociális ellátottakról és ellátásokról.
(2) A szociális ellátásban részesülő a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül
köteles minden olyan változást bejelenteni az önkormányzati hivatalba, amely a
jogosultsági feltételeket érinti.
4. Rendkívüli települési támogatás
Eseti rendkívüli támogatás
5.§.
A Képviselő-testület eseti rendkívüli települési támogatást nyújt az önhibáján kívül
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került kérelmező részére.
(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha:
a) a kérelmező, illetve a családban élő közeli hozzátartozók valamelyikének esetében
hírtelen fellépő és kórházi ápolást igénylő betegsége, továbbá súlyos vagy
életveszélyes sérüléssel járó balesete,
b) lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású
elemi kár: tűz, szél hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás, vagy
meghibásodás: csőtörés, gázrobbanás, elektromos meghibásodás,
c) a lakáshasználat jogának tényleges elvesztése, hajléktalanná válás,
d) bűncselekmény, vagy szabálysértés következtében elszenvedett létfenntartást
veszélyeztető élethelyzet,
e) ha a kérelmező súlyos betegségből: daganatos megbetegedés, csonkolás, szív-és
érrendszeri betegségből adódóan két hónapot meghaladó orvosi kezelés,
f) ha a gyermeket gondozó családban a gyermek beteg és a szülő ezen okból egy
hónapot meghaladó táppénzes állományba kerül,
g) a gyermek megszületése, családba való visszakerülése, iskoláztatása veszélybe
kerül.
(3) Időszakosan bekövetkező, vagy tartósan fennálló létfenntartási gondnak minősül:
(1)

a) adósság miatt kikapcsolt közüzemi szolgáltatás (áram, víz, gáz) újra üzembe
helyezésének anyagi terhe,
b) krónikus betegség miatt bekövetkezett kórházi, szanatóriumi kezelés, gyógyítás,
c) gyógyászati segédeszközök, gyógyszer beszerzése,
d) ha a kérelmező vagy családtagja részére megigényelt ellátás kifizetése késik és
ellátatlan marad,
e) ha élete, testi épsége veszélybe kerül élelmiszerhiány, vagy téli időszakban
fűtőanyag hiánya miatt.
6.§
(1) Eseti rendkívüli települési támogatásban azt a kérelmezőt lehet részesíteni:
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 130%-át,
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %át nem haladja meg.
(2) Az 5.§ (2) bekezdés f) és (3) bekezdés e) pontjaiban szabályozott rendkívüli települési
támogatásban az részesíthető:
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-át,
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %át nem haladja meg.
7.§.
(1) Az eseti rendkívüli települési támogatás összege 3.000 forintnál kevesebb és 20.000
forintnál több nem lehet.
(2) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként is nyújtható különösen
tüzifa, élelmiszer, közüzemi díjak kifizetéséhez nyújtott támogatás formájában.
(3) Az eseti rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában is
nyújtható.
(4) Kamatmentes kölcsönben az a személy részesíthető aki:
a) a rendkívüli települési támogatás megállapítási feltételeinek megfelel,
b) bizonyítottan olyan átmeneti pénzzavarba került vagy olyan rendkívüli kiadása
merült fel, mely veszélyezteti családja létfenntartását,
c) rendelkezik olyan jövedelemmel, mely garanciát jelent a kölcsön
visszafizetésére.
(5) Nem részesíthető kölcsönben a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelő személy ha
önhibájából került nehéz anyagi helyzetbe vagy rendelkezik olyan vagyontárggyal,
amellyel válsághelyzetét megoldhatja.
(6) A kamatmentes kölcsön formájában adott rendkívüli települési támogatás maximális
összege 85.000 Ft lehet és legfeljebb 12 hónap alatt kell visszafizetni havonta egyenlő
részletekben.
8.§.
(1) Az 5.§.-ban szabályozott eseti rendkívüli települési támogatási kérelemhez csatolni
kell a jövedelemigazolást valamint:
a) a 6.§. (2) bekezdés a) pontja esetén a zárójelentést,
b) a 6.§. (2) bekezdés b) pontja esetén a kárszakértő, biztosító igazolását, a kérelmező
nyilatkozatát, hogy biztosítással nem rendelkezik,

c) a 6.§. (2) bekezdés c) pontja esetén a kérelmező nyilatkozatát,
d) a 6.§. (2) bekezdés d) pontja esetén a rendőrségi feljelentés másolatát vagy a
kérelmező nyilatkozatát,
e) a 6.§. (2) bekezdés e) pontja esetén a háziorvos vagy szakorvos igazolását,
f) a 6.§. (2) bekezdés g) pontja esetén a kérelmező nyilatkozatát,
g) a 6.§. (3) bekezdés a) pontja esetén a közüzemi szolgáltató igazolását vagy a
kérelmező nyilatkozatát,
h) a 6.§. (3) bekezdés b) pontja esetén a zárójelentést,
i) a 6.§. (3) bekezdés c) pontja esetén a háziorvos vagy szakorvos igazolását,
j) a 6.§. (3) bekezdés e) pontja esetén a családsegítő javaslatát.
(2) A rendkívüli települési támogatás pénzbeli, természetbeni ellátás vagy kamatmentes
kölcsön formájában állapítható meg.
9.§.
Pénzbeni vagy természetbeni temetési támogatás
9.§
(1) Az önkormányzat temetési támogatást nyújthat annak a személynek, aki a meghalt
személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles,
vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját,
illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
(2) Temetési segély állapítható meg annak:
a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az
400 %-át.
(3) A temetési támogatás formái:
a) a temetés után a kérelmező személynek kifizetett pénzbeli támogatás, illetőleg
b) természetbeni hozzájárulás a temetkezési szolgáltatónak történő közvetlen
átutalással vagy kifizetéssel.
(4) A temetési segély összege 20.000 forintban állapítható meg.
(5) A temetési támogatás iránti kérelmet legkésőbb a temetési számla kiállításának
napjától számított 60 napon belül lehet benyújtani. Azt követően beérkezett kérelmet
érdemi elbírálás nélkül el kell utasítani.
(6) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás igényléséhez csatolni kell.
a) a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számlát,
b) a halotti anyakönyvi kivonatot,
c) jövedelemigazolást.
(7) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 140.000 Ft.
Kamatmentes temetési kölcsön
10.§.
(1)A Képviselő-testület a 9.§-ban meghatározott temetési támogatáson túl kamatmentes
kölcsönt adhat az eltemettető részére.
(2)Kamatmentes kölcsön annak állapítható meg:
c) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

d) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300
%-át.
(3) A kamatmentes kölcsön összege maximum 120 000 forint lehet, és az maximum 12
hónapra adható.
5. Egyéb települési támogatások
10/A. §5
Tanévkezdési támogatás
(1) A Képviselő-testület tanévkezdési támogatást állapíthat meg hivatalból évente egyszer
a gyulaházi lakcímmel rendelkező általános iskolás gyermeknek, a középfokú oktatási
intézmény nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató diáknak az
érettségi, illetve az első szakma megszerzéséig, valamint a felsőfokú oktatási
intézmény nappali tagozatos hallgatója részére az első felsőfokú végzettség
megszerzéséig.
(2) A támogatást és annak mértékét a képviselő-testület az éves költségvetési rendelete
alapján határozattal állapíthatja meg.
(3) A támogatást pénzbeli támogatásként kell megállapítani, mely az önkormányzat
házipénztárában vehető át.
(4) A támogatás átvételekor le kell adni a jogosultságot igazoló iskolatámogatási
igazolást, be kell mutatni a jogosult lakcímét igazoló hatósági igazolványt vagy annak
fénymásolatát.
10/B. §6
Születési támogatás
(1) A Képviselő-testület születési támogatásban részesíti az újszülött gyermeket, ha a
szülők a gyermek születését megelőzően legalább egy éve Gyulaháza község
közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen Gyulaháza
községben élnek.
(2) A születési támogatás iránti kérelmet a szülő vagy a gyermek gyámja terjesztheti elő a
gyermek születésétől számított 3 hónapon belül. A határidő jogvesztő.
(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
(4) Egyedülálló szülő esetén az (1)-(3) bekezdés rendelkezéséit értelemszerűen
alkalmazni kell.
(5) A születési támogatás összege gyermekenként 50.000 forint.
(6) A támogatást pénzbeli támogatásként kell megállapítani, melynek kifizetése lakossági
folyószámlára utalással vagy postai utalványon történik.
(7) A támogatást a polgármester állapítja meg határozattal az éves költségvetési
rendeletben biztosított előirányzat alapján.
10/C. §7
Családok egyszeri támogatása
(1) A Képviselő-testület a gyulaházi – állandó lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen
Gyulaházán tartózkodó – családok részére pénzbeli támogatást állapíthat meg
hivatalból, évente egyszer, tárgyév december hónapjában.

(2) A támogatást a Képviselő-testület az éves költségvetési rendelet alapján határozattal
állapítja meg.
(3) A támogatást készpénzben kell megállapítani, mely az önkormányzati hivatalban
vehető át.
(4) A pénzbeli támogatás összegéről egyedi határozatban kell dönteni a forrás
függvényében.
(5) Egyszeri támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától
Gyermekétkeztetés térítési díj kedvezmény
11.§.
(1) A képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
biztosított normatív kedvezményben részesülő és kedvezményben nem részesülő óvodás és
általános iskolás gyermekeknek 20%-os étkezési díjkedvezményt biztosít az önkormányzat
fenntartásában működő konyháról igénybe vett étkezés esetén.
Támogatás a szemétszállítás költségeihez
12.§.
(1) A képviselő-testület a 60. életévét betöltő, ténylegesen egyedül élő személy részére,
akinek a havi jövedelme a 80.000 Ft-ot nem éri el a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj megfizetéséhez 40%-os mértékű természetbeni települési támogatást
nyújt.
(2) A támogatás a jogosultat a 60. életéve betöltését követő év 1. napjától illeti meg.
(3) Az önkormányzati hivatal népesség nyilvántartási adatai alapján hivatalból történik a
támogatásra való jogosultság megállapítása, melyről a jogosultságot követő év január hó
10. napjáig írásban kell tájékoztatni a közszolgáltatót.
(4) Az (1) bekezdésben biztosított díjkedvezmény megtérítése céljából a közszolgáltató a
negyedévet követő hó 30. napjáig számlát nyújt be az önkormányzathoz.
(5) A támogatásra való jogosultságot 2015. március hó 31. napjáig felül kell vizsgálni és
rendelkezni kell az e rendelet szerinti jogosultság megállapításáról vagy megszüntetéséről
2015. április hó 1. napjától kezdődően.
60 éven felüli idősek támogatása
13.§.
(1) A Képviselő-testület az idősek részére évi egyszeri támogatást nyújthat hivatalból.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás annak az idős embernek nyújtható, aki
életvitelszerűen a települési lakcímén él és szociálisan rászorult.
(3) Szociálisan rászorult az az idős személy, aki a 60. életévét a támogatás megállapítása évének
december 31. napjáig betölti.
(4) A (3) bekezdés szerinti szociális rászorultság megállapítása a személyi adat és
lakcímnyilvántartás adatai alapján történik.
(5) A támogatás mértékét a Képviselő-testület az éves költségvetési rendelete alapján
határozattal állapítja meg.
(6) A megállapított támogatás természetbeni támogatás formájában adható.

Szociális célú tűzifa támogatás
14. §.
(1) A Képviselő-testület a településen élő szociálisan rászorulók részére a téli időszakban
szükséges tüzelőanyag biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatást
nyújthat az önkormányzat által elnyert támogatott mennyiség erejéig.
(2) 8Szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető:
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át,
b) a ténylegesen egyedül élő személy, akinek a jövedelme az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének a 280 %-át nem haladja meg,
c) a háztartás egyik tagjának sincs vagyona és
d) a lakását kizárólag, vagy részben fával fűti.
(3) 9A támogatás iránti igényeket 2019. november 15. napjától 2019. november 29.
napjáig lehet benyújtani a rendelet 4 melléklete szerinti kérelem kitöltésével. A
határidő jogvesztő. Támogatást csak lakott ingatlanra lehet igényelni.
(4) A kérelem elbírálásánál előnyben részesül, aki:
a) aktív korúak ellátására,
b) idős korúak járadékára,
c) települési támogatásra – különösen lakhatási támogatásra – jogosult,
d) családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
(5) A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa.
(6) Azonos lakcímmel rendelkező kérelmezők esetén, csak egy kérelmező részére lehet a
támogatást megállapítani.
(7) A Képviselő-testület a kérelemben foglalt adatok valódiságát ellenőrizheti a hivatal
által készített környezettanulmány útján.
(8) A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(9) 10Az önkormányzat a szociális tüzelő anyagban részesülőtől semmilyen
ellenszolgáltatást nem kér.
Lakhatási támogatás
15.§.
(1) A Képviselő-testület a lakhatás elősegítése érdekében támogatást nyújthat villanyáram
díjának támogatásához. Lakhatási támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg,
akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 200 %-át, egyedülélő esetén 250%-át nem haladja meg, és a
háztartás egyik tagjának sincs vagyona.
(2) A lakhatási támogatás összege:
a) ha a háztartás egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg 4 500 forint/hó,
b) ha a háztartás egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át meghaladja, de a 200 %-át nem haladja meg 2 500
forint /hó,
c) egyedülélő esetén, ha az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg 4 500 forint/hó,

d) egyedülélő esetén, ha az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át meghaladja, de 250%-át nem haladja
meg 2 500 forint/hó
(3) A lakhatási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell
megállapítani.
(4) A lakhatási támogatás legfeljebb 1 évre, de maximum az adott év december 31.
napjáig állapítható meg.
(5) A lakhatási támogatás lejártát követően a kérelmező új kérelmet a támogatás
megszűnését követő hónap első napjától adhat be újra.
(6) A lakhatási támogatás a szolgáltatóhoz történő utalással történik.
(7) Lakhatási támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek a közüzemi
számla a nevére szól.
(8) Egy lakcímen csak egy kérelmező részére nyújtható lakhatási támogatás.
(9) A kérelemhez be kell csatolni:
a) a háztartás tagjainak jövedelem igazolását,
b) a közüzemi számla másolatát,
c) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2206.(III.27.) Korm..
rendelet szerinti vagyonnyilatkozatot.
(10) Aki 2015. évben a korábbi szabályok szerinti normatív lakásfenntartási támogatásban
részesül lakhatási támogatást csak a lakásfenntartási támogatás megszűnését követő
hónaptól igényelhet.
Köztemetés
16.§.
(1) Ha a köztemetés elrendeléséről szóló határozatban a polgármester az eltemettetésre köteles
személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezte a hatáskör gyakorlója
méltányosságból a megtérítési kötelezettség alól
a) 50%-ban mentesítheti, ha az érintett személy családjában az egy főre jutó jövedelem
nem éri el az öregségi nyugdíj minimum összegét, egyedül élő esetén a 150%-át és
vagyonnal nem rendelkezik, vagy
b) egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben családja sem
jövedelemmel, sem vagyonnal nem rendelkezik.
6.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Étkeztetés
17.§

(1)Étkeztetésben kell részesíteni a szociálisan rászorultat:
a) a kora miatt azt, aki betöltötte a 62. évet,
b) az egészségi állapota miatt azt, aki erősen legyengült vagy fekvőbeteg,
c) a fogyatékosság, pszichiátriai betegség miatt azt, aki testi fogyatékos, szellemi
fogyatékos vagy pszichiátriai beteg,
d) a szenvedélybetegség miatt azt, aki alkohol, drog vagy gyógyszerfüggőségben
szenved,

a hajléktalanság miatt azt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik és
tartózkodási helyeként a települést jelöli meg.
(2)A szociális rászorultság igazoláshoz csatolni kell:
a) az (1) bekezdés a) pontjához a személyazonosító igazolvány másolatát,
b) az (1) bekezdés b) – d) pontjaihoz a szakorvosi vagy háziorvosi igazolást,
c) az (1) bekezdés e) pontjához kérelmező nyilatkozatát.
(3) A Képviselő-testület az étkeztetést saját konyháról biztosítja:
a) az étel elvitelével vagy
b) házhozszállítással.
(4)Az étkeztetésre a kérelmet a községi Idősek Ápoló-Gondozó Otthona intézmény
vezetőjének kell benyújtani.
e)

Házi segítségnyújtás
18.§11
(1) Az önkormányzat az ellátást a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Gyulaháza társulás keretében fenntartott Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat útján
biztosítja.
(2) Az alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet az intézményvezetőnél lehet szóban
vagy írásban előterjeszteni.
(3) Az intézményi térítési díjat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) A házi segítségnyújtás személyi térítési díja jövedelemtől függetlenül a személyi
gondozás esetében 170 Ft/óra/fő.
(5) A személyi gondozás személyi térítési díját a tornyospálcai gondozottak esetében a
lakóhelyük szerinti önkormányzat a társulás részére teljes egészében átadja az
intézmény által készített és megküldött kimutatás alapján.
Családsegítés
19. §12
(1) Az önkormányzat az ellátást a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Gyulaháza társulás keretében fenntartott Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat útján
biztosítja.
(2) Az alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet az intézményvezetőnél lehet szóban
vagy írásban előterjeszteni.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
20. §
(1) Az önkormányzat az ellátást a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
keretében fenntartott Kistérségi Szociális Szolgálat útján biztosítja.
(2) Az alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet az intézményvezetőnél lehet szóban
vagy írásban előterjeszteni.

Idősek és demens személyek nappali ellátása
21. §
(1) Az ellátást a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó társulás keretében fenntartott
Kistérségi Szociális Szolgálat biztosítja.
(2)Az ellátás iránti kérelmeket az intézményvezetőnél lehet szóban vagy írásban
előterjeszteni.
Nappali ellátás fogyatékos személyek részére
22. §
(1) Az önkormányzat az ellátást a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
keretében fenntartott Kistérségi Szociális Szolgálat (4600 Kisvárda, Szent László út 54.) útján
biztosítja.
(2) Az alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet az intézményvezetőnél lehet szóban
vagy írásban előterjeszteni.
Gyermekjóléti ellátások
23. §
(1) Az önkormányzat a következő gyermekjóléti ellátásokat biztosítja:
a) gyermekjóléti szolgáltatás,
b) gyermekek napközbeni ellátása, gyermekétkeztetés,
c) gyermekek átmeneti gondozása.
(2)13 Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti
Társulás Gyulaháza társulás keretében fenntartott Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat útján
biztosítja.
(3) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását az
a) önkormányzat Életfa Óvoda intézménye,
b)14 a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás keretében fenntartott bölcsőde,
családi bölcsőde
c) az állami fenntartású általános iskolai oktatási intézményben szervezett gyerekétkeztetés
keretében biztosítja.
(4) A gyermekek átmeneti gondozását a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás keretében fenntartott helyettes szülő útján biztosítja.
(5) Az ellátások igénybevétele iránti kérelmet az intézményvezetőnél lehet szóban vagy
írásban előterjeszteni.
7. Szakosított ellátás
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
24.§.
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését az
intézményvezető intézkedése alapozza meg, dönt a szociális ellátás iránti kérelmekről.

(2) A jogosultság megállapítása esetén az intézményvezető tájékoztatja az igénybe vevőt,
illetve legközelebbi hozzátartozóját az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról (a
rendelet 2. melléklete), az intézményi térítési díj összegéről.
(3) Az intézményi térítési díjat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Amennyiben az intézményi ellátásban részesülő jogosult a havi jövedelméből nem tudja
megfizetni az intézményi térítési díj mértékével azonos személyi térítési díjat, személyi
térítési díjként a havi jövedelme 70%-át köteles megfizetni.
8. Szociálpolitikai Kerekasztal
25.§.
(1) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal feladata különösen a szociális törvényben
meghatározott feladatok megvalósításának, végrehajtásának figyelemmel kísérése.
(2) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:
a) a polgármester,
b) az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat Vezetője,
c) a háziorvos,
d) a védőnő,
e) a családgondozó.
9. Záró rendelkezések
26.§.
(1) Ez a rendelet 2015. március 4. napján lép hatályba. A hatályba lépése napján már
benyújtott, de még el nem bírált kérelmek esetén is e rendelet szabályait kell
alkalmazni.
(2) Ezen rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 5/2009.(VI.1.) rendelet, az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi
szabályairól szóló 8/2005.(III.2.) rendelet.
Gyulaháza, 2015. március 3.

Bardi Béla
polgármester

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

Záradék:
Az önkormányzati rendelet az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
kihirdetve 2015. március 3-án.
Gyulaháza, 2015. március 3.
Pappné Vass Erzsébet
jegyző

1. melléklet
KÉRELEM
Alulírott …………………………………………………………… (név és születési név)
………………………………. .....................................................................................................
szám alatti lakos települési támogatás megállapítása iránti kérelemmel fordulok T. Címhez:
- rendkívüli települési támogatás
- rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön
- temetési támogatás
- temetési kamatmentes kölcsön
- gyermekétkeztetés térítési díj kedvezmény címen
- lakhatási támogatás1
Kérelmem az alábbiakkal indokolom:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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Megfelelő rész aláhúzandó.

Kamatmentes kölcsön esetén:
Az igényelt kölcsön összege (maximum 85 000 Ft/temetési kölcsön esetén 120.000 Ft) :
.................................. Ft
A kamatmentes kölcsön visszafizetését ..…............ hónapra (maximum 12 hónap) vállalom.
I. A kérelmező személyes adatai:
Neve: ....................................................................................................................................................
Születési neve: .....................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ..................................................................................................................
Állampolgársága: ................................................................................................................................
Lakóhely: .............................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ...............................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): ...............................................................................................
II. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok
a) A kérelmező családjában, lakhatási támogatás esetén háztartásában (azonos lakcímen) élő
közeli hozzátartozók adatai
A kérelmező családjában, lakhatási támogatás esetén háztartásában élő közeli hozzátartozók
száma: .............. fő.

A
Neve
(születési neve)

B
Születési helye, év,
hónap, nap

C
Anyja neve

D
TAJ száma

1.
2.
3.
4.
5.

b) Jövedelemi adatok
A
A jövedelem típusa

B
Kérelmező

C
A családban, háztartásban élő közeli hozzátartozók
1.
2.
3.
4.
5.

1.Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó
2.Társas
és
egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más
önálló
tevékenységből
származó
3.Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
4.Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres
szociális ellátások
5.Önkormányzat,
járási
hivatal
és
munkaügyi
szervek által folyósított
ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem
A családban, háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem összege ……………… forint.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- kérelmező:
életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó),
- házastárs/élettárs:
életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó),

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális
hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága
útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Dátum: ……………………………….……
…………………………………..
kérelmező

............................................... ……..
nagykorú hozzátartozók aláírása
2. melléklet

MEGÁLLAPODÁS

( Ápolást-gondozást nyújtó intézmény számára)
Mely létrejött egyrészről az Idősek Ápoló-Gondozó Otthona Gyulaháza, Petőfi út 53.szám, mint
ellátást nyújtó intézmény (továbbiakban: ellátást nyújtó intézmény), másrészről:

a., mint az ellátást igénybevevő sze mélyazonosító adatai:
- családi és utóneve: ………………………………………………….
- születési családi és utóneve:…………………………………………
- születési helye:………………………………………………………
- születési ideje: ……………………………………………………
- neme: ………………………………………………………………..
- anyja születési családi és utóneve: …………………………………
- állampolgársága (ill. tartózkodás státusza,): ………………………..
- lakó, tartózkodási helye: ……………………………………………
- személyi ig.száma:…………………………………………………..
- nyugdíjas törzsszáma………………………………………………..
- TAJ száma: …………………………………………………………..
- telefonszáma: …………………………………………………………
b.) tartásra kötelezett (vagy azt vállaló) személyazonosító adatai:
- családi és utóneve: ………………………………………………………
- születési családi és utóneve: …………………………………………….
- születési helye:………………………………………………………….
- születési ideje: …………………………………………………………
- anyja születési család és utóneve: ……………………………………
- lakó, tartózkodási helye: ……………………………………………….
- állampolgársága:………………………………………………………..
- személyi ig.száma:……………………………………………………..
- telefonszáma: …………………………………………………………..
- tartási kötelezettség minősége, szerződés fajtája: ………………………
között a mai napon az alábbi feltételek szerint.
I.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1./ A szociális ellátást nyújtó intézmény fenntartója a Petőfi út 53.szám alatt személyes gondoskodás
keretébe tartozó, szakosított ellátást – ápolást, gondozást – nyújtó Idősek Ápoló- Gondozó Otthonát

működteti. A szociális intézmény a vonatkozó jogszabályokban, és jelen megállapodásban
szabályozott módon, teljes körű ellátást nyújt.
2./ Az ellátást nyújtó intézmény az 1./ pontban megjelölt ingatlanban lévő 1-2-3 ágyas, funkciójának
megfelelően alapbútorzattal ellátott – nem kizárólagos használatú – lakrészben helyezi el az ellátást
igénybevevőt, aki tudomásul veszi, hogy az ellátást nyújtó intézmény jogosult másik személyt is e
lakrészbe elhelyezni.

3./
Az ellátás kezdő időpontja:
Az ellátás kezdő időpontja: 20….. év …… hó ….. nap.

Az ellátás időtartama:
20… év ….. hó …… naptól , 20…… év …… hó ……napig: határozott / határozatlan időtartamra
szól, …………. hónap próbaidő kikötésével.
A próbaidő tartama: ………….. év ………….. hó ………. naptól, ….………év ……………
hó ……… napig terjed.
4./ Az ellátást nyújtó intézmény a szociális ellátást - a megállapodás megkötésétől számított –
1 hónap időtartamra azzal a feltétellel biztosítja, hogy amennyiben a gondozott ezen időtartam
alatt beilleszkedik a közösségbe, az intézményre vonatkozó szabályokat betartja, úgy e megállapodás határozott / határozatlan időtartamúvá válik.
II. SZOLGÁLTATÁSOK TARTALMA
Ii/1. A felek tájékoztatási kötelezettsége:
1./ Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatja az ellátást igénybevevőt és
hozzátartozóját
- az intézményben biztosított ellátás tartamáról és feltételeiről,
- KENYSZI rendszerbe történő adatkezelésről,
- a jogosult és hozzátartozó közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás
rendjéről, az érdekképviseleti fórum működéséről, panaszjoguk gyakorlásának módjáról,
- az intézményi házirendről, (mely tartalmazza az intézmény belső rendjét és az együttélés szabályait) és melynek egy példánya az ellátást igénybevevő számára átadásra
került,
- az intézménybe való felvételhez, az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges
okiratokról, személyes használati tárgyakról, hozzátartozói nyilatkozatokról, a személyes
megjelenésre vonatkozó szabályokról és más, jogszabályban meghatározott feltételekről.
2./ A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles nyilatkozni:
- a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, és annak tiszteletben tartásáról,
- arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a jogosult, továbbá a közeli
hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokról haladéktalanul
tájékoztatni fogja az intézmény vezetőjét,
- minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához szükséges,
- arról, hogy nem szenved közösségre veszélyes fertőző, vagy pszichiátriai betegségben,
- és alkalmazkodik a közösségi életvitelhez,
- az eltemettetése módjáról, és annak költségviselőjéről,
- az ellátást igénybevevő – halála esetére – írásos végintézkedést tett-e vagy sem, és
- végül minden olyan dologról, ami az intézményi jogiszony létesítését, fenntartását,
illetve e megszüntetését befolyásolhatja, vagy azt más okból fontosnak tartja.

3./ A bentlakásos szociális intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat
és általa megjelölt hozzátartozóját:
- a jogosult állapotáról, annak lényeges változásáról,
- az egészségügyi intézménybe való beutalásáról,
- az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről,
- az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről,
- a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett
intézkedéséről.
4./ Az intézmény, a következő szolgáltatásokat nyújtja:
biztosítja a lakhatást, a folyamatos fűtést, világítást, meleg víz ellátást,
napi legalább háromszori étkeztetést – melyből egy alkalommal főtt ételt biztosít,
biztosítja a textíliák, ruházat mosását, javítását, a házirendben meghatározott módon,
gondoskodik az ellátást igénybevevő mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról,
egyeztetett módon gondoskodik a szabadidő kulturált eltöltéséről,
a bentlakásos intézmény gondoskodik az ellátását igénybevevők értékeinek és
vagyontárgyainak megőrzéséről, melynek módját, az abból kizárt tárgyak körét a házirendben
szabályozza,
- alapfeladatot meghaladóan is szervezhet az intézmény programokat, szolgáltatásokat (pl.
pedikűr, fodrászat, kozmetikus, masszőr) melyért – esetenként – a rendezvény önköltségét
meg
nem haladó mértékű térítési díj kérhető,
Az intézmény vezetője köteles gondoskodni: a jogosult és hozzátartozói közötti személyes
kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményeiről, az intézményben megfelelő
helyiség biztosításával, illetve az intézményi dolgozók foglalkozásbeli titoktartási
kötelezettségének érvényesítéséről és a jogosult személyiségi jogainak tiszteletben tartásáról.
-

III. A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA, FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj:

1. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díja a
szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az intézményi
térítési díjat a fenntartó rendeletében állapítja meg, melyet évente két alkalommal
felülvizsgálhat.
2. Az ellátásért a fizetendő intézményi térítési díj összegét a fenntartó határozattal állapítja
meg. A személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg,
és arról az ellátást igénylőt az előgondozás alkalmával, ill. a megállapodás megkötésekor
írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj
összegét.
3. Az ellátást igénybevevő a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért az ellátás igénybe
vétele előtt benyújtott jövedelem és vagyonnyilatkozata alapján megállapított jövedelmét
figyelembe véve a tárgyhónapot követő 20. napjáig személyi térítési díjat fizet.
A közölt mértékű személyi térítési díj megfizetését követően az ellátást igénybe vevő
számára
maradó költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a jogszabályok által meghatározott minimum
összegnél (a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál.)
4. A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének
időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj
megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.
5. Az ellátást igénybevevő kórházi (gyógyintézeti) ellátása tartamára, illetve ha az
intézmény vezetőjének engedélye alapján hosszabb időre az intézményből eltávozik, a távollét
idejére térítési díjként a gondozottra megállapított személyes térítési díj 20 %-át kell fizetni.

6. Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként
megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos
határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj
befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét,
lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. A díjhátralékról negyedévenként
tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése
érdekében.
7. Ha az ellátott, a törvényes képviselője a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak
csökkentését vagy elengedését kéri, a megállapodás kézhezvételétől számított nyolc napon
belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó a térítési díj összegéről határozattal dönt.

IV. ÉRDEKKÉPVISELET, PANASZJOG GYAKORLÁSA

Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója, valamint a jogosult jogait és érdekeit képviselő
társadalmi szervezet a házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az intézmény vezetőjénél, az
érdekképviseleti fórumnál, az ellátott jogi képviselőnél, az intézmény fenntartójánál:
- az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak, kapcsolattartásának
sérelme,
- az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségei megszegése
esetén, vagy
- az ellátás körülményeit érintő kifogások orvosolása érdekében.
A panaszjog gyakorlásának módja:
Az ellátott az intézményi jogviszony, a titoktartási kötelezettség megszegése, vagy a szolgáltatás
igénybevételére irányuló kifogása esetén panasszal élhet:
- az Idősek Ápoló- Gondozó Otthona Intézményvezetőjénél,
- Gyulaháza Község Önkormányzati Képviselőtestületénél,
- az ellátott jogi képviselőnél, akinek neve és elérhetősége mindenki által jól látható helyen került
kihelyezésre.
A panasz kivizsgálására jogosult személy köteles 15 napon belül írásban értesíteni a panasztevőt a
kivizsgálás eredményéről.
Ha a panasztevő az intézkedés eredményével nem ért egyet, az étesítés kézhezvételétől számított 8
napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért.
Az intézmény ellátott-jogi képviselője:
Löwné Szarka Judit,
Elérhetősége: Tel: 06-20-489-95-57
A panasztételre jogosultak panaszukkal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak:
Idősek Ápoló- Gondozó Otthona intézmény vezetője
Elérhetősége: Gyulaháza, Petőfi S. út 53.
Telefonszám: 45/715-608
Ha a panasz kivizsgálásával a panaszt tévő nem ért egyet, a fenntartótól kérheti panaszának
kivizsgálását:
Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Elérhetősége: Gyulaháza, Petőfi S. út 45.
Telefonszám: 45/715-006

IV. Az intézményi jogviszony megszűnése
1./ Az ellátásra jogosult intézményi jogviszonya megszűnik:
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, mely esetben az intézmény fenntartóját
elhelyezési kötelezettség terheli,
b) a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával,
c) a jogosultnak, illetve hozzátartozójának a jogviszony megszűnésére vonatkozó
bejelentését követően,
d) a jogosult halálával,

2./ Az intézményvezető az intézményi jogviszony megszünteti:
a) a jogosultat másik intézménybe kell elhelyezni,
b) intézményi elhelyezése nem indokolt
c) ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti.
d) ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítési díj
fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető
panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét.
3./ Az intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet
kiterjed:
- a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira,
- az intézmény tárgyi eszközeiben – szándékosan – okozott károkra, vagy elszámolási
kötelezettséggel átvett eszközök hiányaira,
- minden olyan dologra, melyek – az intézmény humán jellegév el összeegyeztethetően – az

intézményi jogviszony megszüntetéséhez okszerűen kapcsolódna.
Az ellátott által értesítésre megjelölt személy:
Hozzátartozó neve, :………………………………….
Lakcíme: ……………………………………………..
Telefonszáma: ………………………………………..
A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják
rendezni.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá az idősek
ellátására vonatkozó mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Alulírott a mai napon a megállapodás egy példányát átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul
vettem.
Alulírottak, a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag alá írjuk.
Kelt: ………………………………..
………………………………
ellátást igénybevevő

…………………………………….
tartásra kötelezett

…………………………………
ellátást nyújtó intézmény

3.

melléklet
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A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési
díjak mértékéről
I. Szociális alapszolgáltatások:
1.
Ssz.

Szolgáltatás

1.

Étkeztetés

2.
Ssz.

Szolgáltatás

1.

Házi segítségnyújtás

II. Szakosított ellátás:
1.
Ssz.
Szolgáltatás
1.

Idősek ÁpolóGondozó Otthona

A
kiszállítással
545 Ft/adag/nap
(455+90)

A
szociális segítés
0 Ft/óra/fő

B
helyben
fogyasztással/elvitellel
425 Ft/adag/nap

B
személyi gondozás
Anarcs 431 Ft/óra/fő
Gyulaháza 456
Ft/óra/fő
Tornyospálca 418
Ft/óra/fő

A
napi térítési díj
2.300 Ft/fő/nap

2.
Ssz.

Szolgáltatás

1.

Idősek ÁpolóGondozó
Otthonában
ellátottak étkeztetése

A
napi térítési díj
1065 Ft/fő/nap
(840 Ft
nyersanyagnorma +
27% ÁFA)

4. 16 melléklet
Kérelem szociális célú tűzifa igénybevételére
Kérelmező adatai:
Neve:…………………………………………………………………………………………….
Születési neve:…………………………………………………………………………………...
Születési hely:………………………….idő:……….. év………………………...hónap…..nap.
Anyja neve:……………………………………………………………………………………...
Lakóhely:………………………………………………………………………………………..
Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………….

Nyilatkozat a kérelmező és a vele együtt élő családtagokról, és jövedelmekről
Rokonsági
fok

Születési hely
Név

szül.idő
év-hó-nap

Anyja neve

kérelmező
Házastárs/
élettárs
gyermekek

Ingatlan adatai (amelyben lakik)
Ingatlan

alapterülete: ….. m2

szobáinak száma:…….…

komfortfokozata: összkomfort □, komfortos □, komfort nélküli □.
Lakáshasználat jogcíme: -tulajdonos, tulajdonos rokona □, -főbérlő, főbérlő rokona □, albérlő □.
A lakóházban a fával fűthető helyiségek száma: ………….db, …………m 2

jövedelme

Nyilatkozat a kérelmező és a vele együtt élő családtagok vagyoni helyzetéről

Tulajdon fajtája
Családi ház, öröklakás
Üdülő
telek, hétvégi ház
Garázs
egyéb ingatlan
Gépkocsi
tipusa

alapterülete
m2

Címe

szerzési
éve:

kora:
(év)

becsült forgalmi
értéke

szerzési éve

becsült forg.
értéke (Ft.)

A kérelmező vagy a vele együtt élők valamelyike aktív korúak ellátására jogosult .
□ igen

□ nem

A kérelmező vagy a vele együtt élők valamelyike időskorúak járadékára jogosult.
□ igen

□ nem

A kérelmező családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
□ igen

□ nem

A kérelmező települési lakhatási támogatásban részesül.
□ igen

□ nem

Kérelem indokolása:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat, (hozzátartozóim adatait) a jogosultság megállapítása és
teljesítése céljából kezeljék.
------------------------------------------------kérelmező aláírás

5. 17 melléklet
KÉRELEM
Születési támogatás megállapításához
I. Az igénylő (újszülött) adatai:
Neve: ………………………………………………………………………………....................
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………
Tartózkodás helye: ……………………………………………………………………………...
Társadalombiztosítási azonosító jele: …………………………………………………………..
A gyermek törvényes képviselőjének neve: ……………………………………………………
Lakóhelye: ………………………………………………………………………………............
Lakossági folyószámla száma: ………………………………………………………………….
Telefonszáma: …………………………………………………………………………………..
II. Egyéb nyilatkozatok:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális eljárás során történő
felhasználásához.
Gyulaháza, …………………………….
………………………………………..
szülő vagy más törvényes képviselő
aláírása
Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy legalább egy éve Gyulaháza község
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezünk és életvitelszerűen Gyulaháza községben
élünk.
……………………………………..
szülő
A kérelemhez csatolni kell:
a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.

……………………………………..
szülő
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11
Módosította az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2017. február 1-től.
12
Módosította az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2017. február 1-től.
13
Módosította az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése, hatályos 2017. február 1-től.
14
Módosította az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése, hatályos 2017. február 1-től.
15
Módosította a 3/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. április 1-től.
16
Módosította a 8/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2015. október 28-tól.
17
Módosította az 1/2019. (III.13.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2019. március 13-tól.
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