Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselő-testületének
3/2004. (I.23.) számú rendelete
az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
Egybeszerkesztve a 2010. évi módosítással
Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) bekezdésében, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. §(3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3)
bekezdésében, 37/D (5) bekezdésében, 38. §-ának (9) bekezdésében, 43/B § (1) és (3)
bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 47. §-ának (1) bekezdésében, 50.§ának (3) bekezdésében és a 62. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazással élve az alábbi rendeletet
alkotja:1

I. fejezet2
Általános rendelkezések
A rendelet célja, alapelvei
1. §
(1) A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület eleget tegyen az Sztv. által előírt szabályozási
kötelezettségének, és a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás hatáskörébe tartozó
feladatait tekintve megállapítsa az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit, az eljárás és az
ellenőrzés rendjét.
(2) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy az általa biztosított és megszervezett szociális gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk, egészségi
állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán problémáik megoldására önerőből nem
képesek. Az ellátást igénylők kötelesek arra, hogy helyzetük javítása érdekében a tőlük
elvárható módon mindent megtegyenek, amennyiben pedig a támogatásra szoruló élethelyzet
nekik felróható okból következett be, életmódjuk, életvezetésük megváltoztatásával kötelesek
elősegíteni helyzetük javítását.
(3) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az önkormányzat valamint annak szervei, továbbá a településen működő oktatási, egészségügyi és civil szervezetek kötelesek együttműködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását kötelesek kezdeményezni.
A rendelet hatálya
2. §3
4
(1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, hatálya az Sztv 3.§-ában foglalt személyekre
terjed ki
(2) Az önkormányzat köteles hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül eseti átmeneti
segélyt, étkeztetést illetve szállást biztosítani az önkormányzat területén tartózkodó
rászoruló személyeknek, ide értve az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltakon kívül az
európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen
Magyarországon tartózkodó állampolgárait is, ha az ellátás biztosítása életük, testi épségük
megóvásához nélkülözhetetlen.
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Hatásköri és eljárási rendelkezések
3. §
5
(1) E rendeletet az Sztv-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.)
Korm rendelettel (továbbiakban Szvhr) Korm. rendelettel továbbá az egyes pénzbeli szociális
ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel és a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm.
rendelettel együtt kell alkalmazni.
(2) Az e rendeletben meghatározott ellátások tekintetében - ha a rendelet eltérően nem szabályoz
- az Önkormányzat Képviselő-testülete jár el.
(3) 6Továbbá e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás által fenntartott, Támasz Alapszolgáltatási Intézmény létrehozásáról és
fenntartásáról szóló társulási megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) szerinti
intézmény útján biztosított szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevétele esetén.
(4) 7
a) 89 A polgármester dönt: a temetési segélyről (29.§.), a köztemetésről (32.§.), az eseti
segélyekről (26.§, maximum 5.000,- Ft. segélyt folyósíthat), a rendszeres szociális
segélyre jogosult, illetve a segélyre és a rendelkezésre állási támogatásra a család
jövedelmi viszonyai miatt nem jogosult aktív korú személlyel az Szt. 37/C. § (4) bekezdése
szerinti megállapodás megkötéséről, továbbá a kérelem elutasításáról. A polgármester
átruházott hatáskörében hozott döntéseiről a Képviselőtestület soron következő ülésén
beszámol a Képviselő-testületnek.
b) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a jegyző állapítja meg a
közgyógyellátásra való jogosultságot, az időskorúak járadékát, a rendelkezésre állási
támogatást, a rendszeres szociális segélyt, az ápolási díjat, az egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultságot.
c) TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény intézményvezetője állapítja meg az étkeztetésre, a
házi segítségnyújtásra, a családsegítésre, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra és a
nappali ellátásra való jogosultságot.
d) A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete dönt a közösségi ellátások és a
támogató szolgáltatás iránti kérelmekről.
10
(5)
Civil szervezetek is kezdeményezhetik a hivatalból történő eljárást. Eljárás
kezdeményezésük nem terjed ki intézményi ellátás igénybevételének kezdeményezésére.
(6) A polgármester határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni, amelyet a Körjegyzőségen kell benyújtani. A polgármester a
fellebbezést - ha az alapján a határozatát nem vonja vissza, vagy nem módosítja - a szükséges
iratok csatolásával a Képviselő-testület soron következő ülése elé terjeszti.
(7) 11A Képviselő-testület másodfokú döntéséről - a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályainak megfelelően - határozattal kell a
kérelmezőt értesíteni.
4. §
(1) Ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg, az e rendeletben szabályozott, ellátás iránti
kérelmeket a Körjegyzőségen lehet előterjeszteni. Az ügyintézés elektronikus úton nem
12
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gyakorolható. A kérelmeket az egyes szociális ellátásokra vonatkozó feltételek megvizsgálása
után döntésre előkészíti, a támogatásra való jogosultság fennállását folyamatosan figyelemmel
kíséri a körjegyzőség.
(2) 13Az alapszolgáltatás biztosítása a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által
fenntartott Támasz Alapszolgáltatási Intézmény útján történik, az alapszolgáltatás iránti
kérelmet a Zalalövői intézményegység (cím: 8999. Zalalövő, Kossuth u. 4. ,továbbiakban
„alapszolgáltatási intézmény) vezetőjéhez lehet szóban vagy írásban előterjeszteni
(3) A Körjegyzőség szociális igazgatással foglalkozó köztisztviselői, eljáró szervek az eljárás során
kötelesek a kérelmezők részére a szükséges tájékoztatást megadni, jogaikra és
kötelezettségeikre a figyelmet felhívni, különös tekintettel az Sztv. 9. és 17. §-ában foglaltakra.
(4) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne
jogosult, erre a tényre a kérelme elutasításáról szóló határozatban a figyelmét fel kell hívni,
illetőleg az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani.
5. §
(1) Eltérő szabály hiányában a rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Sztv. 4. §-ában
foglaltakat kell alkalmazni.
(2) 14 15Az Szvhr által említett ellátások tekintetében a kérelemhez az ott felsorolt bizonyítékokat
kell csatolni.
(3) 16A jövedelemtől függő szociális ellátások jogosultságának elbírálása érdekében a kérelmező a
jövedelmekről köteles nyilatkozni
a. 17az időskorúak járadéka, az aktív korúak ellátása, az (alanyi és méltányossági) ápolási
díj, a (normatív és méltányossági) közgyógyellátás esetében az Szvhr. mellékleteiben
meghatározott formanyomtatványon,
b. a lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj, az átmeneti, eseti és folyamatos segély, a
kamatmentes kölcsön esetében e rendelet 1. sz. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozat
formanyomtatványon
saját és a családtagjai, illetve a háztartásában élők jövedelmi viszonyairól, valamint becsatolni
a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről szóló, az Szt. 10. § (2)-(3)
bekezdésében meghatározott időszakra vonatkozó igazolásokat vagy azok fénymásolatát.
(4) 18Ezek különösen a következők lehetnek: a munkáltató által kiadott keresetigazolás, rendszeres
pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat vagy a kifizetésről szóló igazolószelvény (pl.
nyugdíjszelvény), egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat, kifizetési bizonylat,
igazolás, szerződés, stb.
Amennyiben a kérelmező vagy vele közös háztartásban élő családtagja nem alkalmazott (pl.:
főállású egyéni vagy társas vállalkozó, szabad foglalkozású stb.), akkor a jövedelmüket az
APEH által kiadott igazolással kötelesek igazolni. Ha az igazolt jövedelem - a kérelem elbírálásakor érvényes - kötelező legkisebb munkabér összegét nem éri el, akkor a kötelező legkisebb
munkabér összegét kell jövedelemként figyelembe venni.
(5) 19Ha a fentiekben meghatározott időszakok jövedelmi viszonyairól szóló igazolások nem tükrözik reálisan a kérelmező és családja anyagi helyzetét, a jövedelemszámításnál irányadó időszakként rövidebb idő is elfogadható, illetőleg kérhető.
20
(6) A vagyoni helyzettől függő szociális ellátások jogosultságának elbírálása érdekében a
kérelmező köteles nyilatkozni
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21

az aktív korúak ellátása igénylése setén az Szvhr. 1. számú mellékletében meghatározott
formanyomtatványon,
b) egyéb ellátások esetében e rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon a saját
és a családtagjai, illetve a háztartásában élők vagyoni helyzetéről.
(7) 22 23Nem köteles az ügyfél olyan adatok igazolására, amelyet valamely hatóság jogszabállyal
rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, és annak a Körjegyzőség általi beszerzését
törvény lehetővé teszi, továbbá az ügyfél írásban felhatalmazást ad az igazolások beszerzésére.
(8) 24Mellőzni kell a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 2 hónapon belül már részesült olyan ellátásban, amelyhez a jövedelmi-és vagyoni helyzetét igazolta, és vélelmezhető, hogy helyzetében nem történt a jogosultságát érintő változás. Erről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
(9) 25Amennyiben az Szt., és végrehajtási rendeletei másként nem rendelkeznek és a rendszeres
pénzellátás, családi pótlék, árvaellátás összege a kérelem benyújtásának hónapjában emelkedik,
a jövedelemnyilatkozathoz az emelt összegű ellátásról szóló jövedelemigazolást kell
mellékelni.
(10) 26A jövedelemszámításnál csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a kérelmezőnek és
közeli hozzátartozójának, továbbá a háztartás tagja által (bírásági határozat alapján) rokontartás
címén fizetett tartásdíj összegét.”
(11) 27Ha az elbírálásra jogosult szerv a jövedelmekről szóló igazolásban foglaltakat vitatja, az
ügyfél köteles a megállapítás alapjául szolgáló döntésről, nyugdíj és nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások esetén a tárgyév január elsején érvényes ellátások összegét, valamint a
törzsszámot tartalmazó névre szóló igazolást, illetve annak másolatát benyújtani, vagy
felhatalmazást adni annak beszerzésére.
(12) 28Ha az elbírálásra jogosult szerv a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat, a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások esetében az Szt. 10. § (6) bekezdése szerint vitatja, az érintett
személy jövedelme az általa lakott lakás, illetve a saját és a családja, vagy lakásfenntartási
támogatás esetén a háztartás tagjának tulajdonában álló vagyon egy főre jutó együttes havi
fenntartási költsége alapján vélelmezhető. A havi vélelmezett jövedelem nem haladhatja meg a
család (háztartás) által lakott lakás, és a tulajdonában álló vagyontárgyak egy főre jutó együttes
fenntartási költségének háromszorosát.
(13) 29A (11) bekezdés szerinti fenntartási költségeknek minősülnek – ha jogszabály másként
nem rendelkezik - különösen a lakbér, az albérleti díj, a közüzemi díjak, fűtés költségek,
telefondíj, a kötelező és önkéntes biztosítás díjai, az adó- és adójellegű befizetések, a
hiteltörlesztés, valamint a lízingdíj.”
(14) 30 31Önkormányzati pénzforrásból finanszírozott ellátások: szociálisan rászorulók
lakásfenntartási támogatása, szociálisan rászorulók ápolási díja, átmeneti segély, temetési
segély, köztemetés, szociálisan rászorulók közgyógyellátása.
(15) 32
a)

6. §
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(1) A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódiságának és az
igénylő szociális körülményeinek megállapítása érdekében indokolt esetben a döntéshozatal
megelőzően környezettanulmányt kell végezni. Amennyiben a környezettanulmány megállapításai vagy az önkormányzat hivatalos tudomása szerint a kérelmező életkörülményei nem
felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban foglaltaknak, akkor vizsgálni kell a kérelmező és vele
közös háztartásban élők vagyoni viszonyait is.
(2)

Ha az elbírálásra jogosult szerv a vagyonnyilatkozatban foglaltakat vitatja
a)
ingatlan esetén az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ingatlan fekvése szerint illetékes
Regionális Igazgatósága vagy az ingatlan fekvése szerinti önkormányzati adóhatóság
megkeresésével,
b)
vagyoni értékű jog esetén az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal illetékes Regionális
Igazgatósága megkeresésével,
c)
egyéb vagyontárgyak vonatkozásában a vám- és pénzügyőrség vagy független szakértő
bevonásával

33

34

A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei valamint környezettanulmány alapján köteles meghozni. A környezettanulmány elvégzéséről - amennyiben
az indokolt - az önkormányzat a Körjegyzőség köztisztviselője, védőnő, gyermekjóléti
szolgálat, szociális gondozó útján gondoskodik.
(4) 35Nem kell környezettanulmányt készíteni alanyi jogú ápolási díj, temetési segély, hulladékdíj
támogatás, köztemetés, alanyi jogú és normatív jellegű közgyógyellátás, egészségügyi
szolgáltatásra jogosultság ügyében indult eljárásokban.
(3)

7. §
(1) A pénzbeli ellátások kifizetése határozat alapján a Körjegyzőség feladata.
(2) 36A pénzbeli szociális ellátások elszámolása a 62/2006. (III. 27.) Korm. Rendelet előírásai
szerint történik.
A jogosulatlanul igénybevett ellátás visszatérítése
8. §
(1) Az Sztv. 17. §-ában foglaltak szerint jogosulatlanul igénybevett ellátás és annak kamatai
megtérítésének elrendelése esetén a visszafizetés méltányosságból részben vagy egészben akkor
engedhető el, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely a kérelmező vagy családja
megélhetését veszélyeztetné vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna.
(2) 37Megélhetést súlyosan veszélyeztető, vagy aránytalanul nagy terhet jelentő élethelyzetnek kell tekinteni,
ha a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem egyedülélő esetén a
nyugdíjminimum összegének két és félszeresét, egyéb esetben kétszeresét nem haladja meg, és vagyonnal
nem rendelkeznek

(3)

38

Kérelemre a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama.

A szociális gondoskodás rendszere
9. §
(1) 39Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését
a) Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások;
33

(2) bekezdéssel kiegészítette a 4/2008(V.05.) Ör. Hatályos 2008. május 5-től
Számozását módosította, egyúttal a (3) bekezdést hatályon kívül helyezte a 4/2008(V.05.) Ör. Hatályos 2008. május
05-től
35
Módosította a 6/2009.(IV.22.) ÖR, hatályos 2009. április 22-től
36
Módosította a 3/2007.(IV.25.) sz. rendelet. Hatályos 2006. július 01-től
37
(2) bekezdéssel kiegészítette a 4/2008(V.05.) Ör. Hatályos 2008. május 5-től
38
Számozását módosította a 4/2008(V.05.) Ör. Hatályos 2008. május 05-től
39
Módosította a 11/2008.(XII.30.) Ör. Hatályos: 2009. január 1-től.
34

6

b) Természetben nyújtott szociális ellátások nyújtásával, valamint
c) Szociális alapszolgáltatások megszervezésével valósítja meg.

II. fejezet40
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
Időskorúak járadéka
10. §
(1) 41Az Sztv. 32/B-E. §-ában szabályozott időskorúak járadéka iránti kérelmek elbírálása a jegyző
hatáskörébe tartozik.
(2) 42A járadékra való jogosultság feltételeit kétévente legalább egyszer felül kell vizsgálni, melyet
az ellátás megállapítását, illetve az előző felülvizsgálatot követő második év március 31.
napjáig kell végrehajtani.
Aktív korúak ellátása43
(1)

(2)

11. §
A jegyző a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek esetében
a)
dönt – az Szt. 33-34. §-ában és 37/A-37/G. §-aiban, az Szvhr-ben, valamint e
rendeletben meghatározott szabályok alapján – az aktív korúak ellátására, a
rendelkezésre állási támogatásra, a rendszeres szociális segélyre való jogosultság
megállapításáról, elutasításáról, vagy megszüntetéséről, a csökkentett összegű pénzbeli
ellátás folyósításának elrendeléséről, továbbá
b)
elvégzi az Szt. 25. § (4)-(10) bekezdéseiben, valamint az Szvhr-ben meghatározott
szabályok alapján a jogosultságra és a támogatás összegére vonatkozó
felülvizsgálatokat.
Az aktív korúak ellátásának megállapítására vonatkozó kérelmet a Szvhr. 3. számú melléklete
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, és csatolni kell – figyelemmel e rendelet 5. §
(7) bekezdésére – Szvhr-ben meghatározott igazolásokat és nyilatkozatokat.
12. §

(1)

A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult – kivéve az Szt.
33. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott személyt – köteles együttműködni
a)
az önkormányzat által együttműködésre kijelölt szervvel: Zalaegerszeg és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Támasz Alapszolgáltatási Intézmény
Zalalövői
Intézményegysége
(továbbiakban:
Zalalövői
alapszolgáltatási
intézményegység)
b)
az önkormányzattal.

(2)

A rendszeres szociális segélyre jogosult személy, valamint az aktív korúak ellátására kizárólag
a család jövedelmi viszonyai miatt nem jogosult személy az önkormányzattal kötött
megállapodásban vállalhatja az Szt. 35. § (1) bekezdésében foglaltak teljesítését. A
megállapodást a hatáskör gyakorlója abban az esetben köti meg, ha a közfoglalkoztatási

40

Fejezetcímmel kiegészítette a 11/2008.(XII.30.) Ör. Hatályos: 2009. január 1-től.
Módosította a 3/2007.(IV.25.) sz. rendelet. Hatályos 2007. január 01-től
42
Módosította a 3/2006.(IV.24.) sz. rend. Hatályos 2006. április 24-tól.
43
A fejezetet módosította a 6/2009.(IV.22.) ÖR, hatályos 2009. április 22-től
41
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tervben foglaltak alapján a személy közfoglalkoztatását biztosítani tudja.
(3)

Az (1) bekezdésben meghatározott személy
a)
az (1) bekezdés a) pont szerinti együttműködés teljesítése érdekében
- az önkormányzat által közölt határidőig nyilvántartásba veteti magát a Zalalövői
alapszolgáltatási intézményegységnél,
- a beilleszkedési programról írásban megállapodik,
- teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat.
b) az (1) bekezdés b) pont szerinti együttműködés teljesítése érdekében az ellátásra való
jogosultság feltételeinek vagy összegének felülvizsgálatára irányuló eljárásban
nyilatkozattételi, iratbemutatási kötelezettségének határidőre eleget tesz.

(4)

A beilleszkedést segítő program különösen az alábbiakra terjedhet ki:
az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,
az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az
életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő
felkészülést segítő programban való részvételre,
a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés
megszerzésére.
13. §

A 12. § (1) bekezdésében meghatározott személy megszegi a Zalalövői alapszolgáltatási
intézményegységgel fennálló együttműködési kötelezettségét, ha neki felróhatóan
a)
a nyilvántartásba vételi kötelezettségét az önkormányzat által közölt határidőig nem
teljesíti,
b)
a beilleszkedési programról a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül nem
állapodik meg,
c)
nem teljesíti a programban foglaltakat.
14. §
(1)

Ha az együttműködésre köteles személy a 13. §-ban foglalt kötelezettségét megszegi, a
Zalalövői alapszolgáltatási intézményegység 5 munkanapon belül megvizsgálja, hogy a
mulasztás az aktív korú személynek felróható-e. A vizsgálat eredményéről 3 munkanapon
belül értesíteni köteles a jegyzőt.

(2)

A Zalalövői alapszolgáltatási intézményegység az értesítéssel egyidejűleg írásban felszólítja a
rendszeres szociális segélyezettet, hogy az elmulasztott kötelezettségét, mellyel az
együttműködést megszegte, az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül teljesítse. Az
értesítés tartalmazza az ismételt mulasztás jogkövetkezményeiről történő tájékoztatást is.

(3)

A jegyző az együttműködési kötelezettség két éven belül történő ismételt és felróható
megszegése esetén az aktív korúak ellátására való jogosultságot megszünteti. Az erről szóló
jogerős határozat egy példányát megküldi a Zalalövői alapszolgáltatási intézményegységnek.
15. §

(1)

Az önkormányzat az Szt. 36. § (3) bekezdésében foglalt személyek anyagi- és munkaerő-piaci
helyzetének javítása, valamint a segély kiváltása érdekében közcélú foglalkoztatást szervez. A
foglalkoztatást a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szervezi.
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(2)

A foglalkoztatást szervező az aktív korúak ellátására jogosult személy részére a
foglalkoztatási lehetőséget elsősorban a segélyezési jogviszony kezdetétől, ilyen lehetőség
hiányában a segélyre való jogosultság fennállásának időtartama alatt bármikor biztosíthatja. A
felajánlott, az Szt. 35. § (2) bekezdése szerinti megfelelő munkalehetőségről az ellátásra
jogosult személyt a foglalkoztatást szervező a munkakezdés időpontjánál legalább öt
munkanappal korábban tájékoztatja.

(3)

A közcélú foglalkoztatás időtartama el kell, hogy érje az évi kilencven munkanapot, de nem
haladhatja meg az évi kettőszáz munkanapot. Ennél hosszabb időre határozott idejű
munkaviszonyt abban az esetben lehet létesíteni, ha a foglalkoztató megtéríti az
önkormányzatnak a foglalkoztatás személyi kiadásainak az állami költségvetés által nem
finanszírozott költségét.”
16. §

44

Lakásfenntartási támogatás

(1)

17. §
Az önkormányzat normatív lakásfenntartási támogatást az Sztv. 38. § (2)-(8)
bekezdésében foglaltak szerint állapít meg.
45

(2)

Méltányossági lakásfenntartási támogatás (továbbiakban: lakásfenntartási támogatás)
iránti kérelmet e rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.
A támogatás önálló ellátásként, vagy a normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként
nyújtható azoknak a rászorulóknak, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:
a. a kérelmező illetőleg a kérelmező és családja vagyonnal nem rendelkezik, és
b. a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét, továbbá
c. a lakásfenntartás költségei a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át elérik,
vagy
d. a fűtés költségének havi összege a háztartás havi összjövedelmének legalább 20
%-a.

(3)

Amennyiben a lakásfenntartási költségek a család összjövedelmének 50 %-át, illetve a
fűtés költsége a 40 %-át meghaladja, a fenti rendelkezés szempontjából a lakás alapterületét
figyelmen kívül lehet hagyni.

(4)

A (2) bekezdés c. pont szerinti lakásfenntartási kiadások között az Sztv 38. § (10)
bekezdésében meghatározott kiadások vehetők figyelembe.

(5)

A lakásfenntartási támogatást kérő a lakásfenntartás, illetve lakhatás költségei közül:
a) a lakbér, illetve az albérleti díjat a lakásbérleti , illetve albérleti szerződéssel,
b) a lakás célú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét a pénzintézet igazolásával, vagy az
irányadó időszakra vonatkozó pénzintézeti törlesztőrészletet előíró tájékoztatóval

44

46 47

48

49

50

Hatályon kívül helyezte a 6/2009.(IV.22.) ÖR, hatályos 2009. április 22-től
Módosította a 10/2004.(VI.29.) rendelet. Hatályos: 2004. június 29-től
46
Beillesztette a 10/2004.(VI.29.) rendelet. Hatályos: 2004. június 29-től
47
Módosította a 4/2008.(V.05.) Ör. Hatályos 2008. május 5-től
48
Számozását módosította a 10/2004.(VI.29.) rendelet. Hatályos: 2004. június 29-től
49
Számozását és szövegét módosította a 10/2004.(VI.29.) rendelet. Hatályos: 2004. június 29-től
50
Számozását módosította a 10/2004.(VI.29.) rendelet. Hatályos: 2004. június 29-től
45
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c) a közüzemi díjakat a közüzemi szolgáltatást végző szervek által kiállított közüzemi
számlákkal,
d) egyedi fűtésű lakások esetén a fűtés költségeit a háztartási tüzelőanyagot forgalmazó által
kiállított számlával igazolja.
(6)

A villanyáram, a gáz- és vízfogyasztások igazolása legalább a négy évszak egy-egy
hónapjára vonatkozó közüzemi számlák benyújtásával történhet, mely alapján az átlagos havi
költség megállapítható.

(7)

A támogatás havi összege, ha a családban az egy főre jutó jövedelem:
a) A nyugdíjminimum 80 %-át nem éri el, akkor a nyugdíjminimum 30 %-a
b) a nyugdíjminimum 100 %-át nem éri akkor a nyugdíjminimum 20 %-a
c) A nyugdíjminimum 100 %-át meghaladja, akkor 2.500,- Ft.
d) A támogatás folyósítása utólag minden hónap 5. napjáig történik.

(8)

A méltányossági lakásfenntartási támogatást – a feltételek fennállása esetén –
kiegészítésként kell megállapítani annak, aki normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult.

(9)

A kiegészítésként megállapított lakásfenntartási támogatás összege a jogosult részére a
jelen rendelet szabályai szerint megállapítható méltányossági lakásfenntartási támogatás és az
Sztv szerint megállapítható normatív lakásfenntartási támogatás különbözetével azonos.
Kiegészítésként ezer forintnál kevesebb támogatás is megállapítható.

51

52

53

54

18. §
(1) A településen elismert minimális lakásnagyság és lakásminőség: hagyományos családi ház
esetében bármilyen komfortfokozatú lakásra:
2

Személy/háztartás (család

m
75
100
120

1-2 fő
3-4 fő
5-6 fő
2

Minden további személy esetében további 9 m .
(2)
Vagyonnak minősül, ha a család ingatlanvagyona a lakott lakáson kívűl az 500.000,- Ftot, ingó vagyona pedig a 300.000,- Ft-ot meghaladja.
(3)
A vagyoni érték meghatározásánál a lakhatást és megélhetést szolgáló ingatlan és ingó
dolgok nem vehetők figyelembe.
55
(4)
Az egy négyzetméterre jutó elismert költség összege 450,- Ft.

51

(1)

19. §
A lakásfenntartási támogatás a (2) bekezdés kivételével legfeljebb egy évre adható meg, a
feltételek fennállása esetén ismételten megállapítható.
56
A támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

(2)

A fűtési költségek támogatása esetén a támogatás legfeljebb a fűtési időszakra állapítható

Számozását módosította a 10/2004.(VI.29.) rendelet. Hatályos: 2004. június 29-től
Számozását módosította a 10/2004.(VI.29.) rendelet. Hatályos: 2004. június 29-től
53
Beillesztette a 10/2004.(VI.29.) rendelet. Hatályos: 2004. június 29-től
54
Beillesztette a 10/2004.(VI.29.) rendelet. Hatályos: 2004. június 29-től
55
Beillesztette a 6/2009.(IV.22.) ÖR, hatályos 2009. április 22-től
56
Kiegészítette a 10/2004.(VI.29.) rendelet. Hatályos: 2004. június 29-től
52
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meg. Fűtési időszak alatta az október 15 - április 15. közötti időszakot kell érteni.
(3) 57A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmekről a képviselőtestület évente 2-szer:
március 31-ig és szeptember 30-ig dönt.
20. §
A lakásfenntartási támogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként egyaránt megállapítható.
(2) Természetbeni ellátásként kell megállapítani akkor, ha
a) a kérelem erre irányul
b) a kérelmező életvitele alapján feltételezhető, hogy a pénzbeli ellátás felhasználása nem a
lakhatás érdekében történik.
(3) A természetbeni ellátás formái: közüzemi díj szolgáltató részére történő átutalása, lakáscélú törlesztő részlet pénzintézet részére történő megfizetése, tüzelőanyag biztosítása.
(4) Amennyiben beigazolódik, hogy a pénzben megállapított támogatás felhasználása nem
rendeltetésszerűen történik, a támogatást a továbbiakban természetben folyósítandó támogatásra kell átváltoztatni.
(1)

(1)

21. §
A támogatás folyósítását meg kell szüntetni, ha:
a./ megszűntek a jogosultság feltételei,
b./ a kérelmező valótlan adatokat közölt, és rosszhiszeműen szerzett ellátási jogosultságot.

Ápolási díj
22. §
(1)
(2)

58

Az Sztv. 43/B §-ra figyelemmel ápolási díjra jogosult az a személy is, aki
a.) az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött,
tartósan beteg hozzátartozója gondozását végzi, feltéve hogy
b.) a gondozás más módon nem oldható meg vagy a gondozás más módja az önkormányzat
számára nagyobb költséget jelentene, és
c.) a gondozott állapota miatt a gondozó kereső tevékenységet nem folytathat, valamint
d.) 60a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, egyedül álló esetében annak 150 %-át.
(3) 61Az ápolási díj havi összege az Sztv. 43/B. § (1) bekezdésében szabályozott esetben a
nyugdíjminimum 80 %-a, egyéb esetekben az Sztv. 44. § (1)-(2) bekezdésében írtakkal
megegyező mértékű.
(4) 62
59

23. §
(1)– (3)63.
(4) Az ápolási díj határozott és határozatlan időre megállapítható, melynek összege független az
57

Módosította a 10/2004.(VI.29.) rendelet. Hatályos: 2004. június 29-től
Hatályon kívül helyezte a 10/2004.(VI.29.) rendelet. Hatályos: 2004. június 29-től
59
Módosította a 8/2005.(IX.21.) sz. rendelet. Hatályos: 2005. szeptember 21-től.
60
Módosította a 4/2010.(IV.02.) ÖR, hatályos 2010. április 02-től.
61
Módosította a 8/2005.(IX.21.) sz. rendelet. Hatályos: 2005. szeptember 21-től.
62
Hatályon kívül helyezte a 8/2005.(IX.21.) sz. rendelet. Hatályos: 2005. szeptember 21-től.
63
Hatályon kívül helyezte a 10/2004.(VI.29.) rendelet. Hatályos: 2004. június 29-től
58
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ápoltak számától.
(5) 64 65Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit kétévente legalább egyszer felül kell vizsgálni,
melyet az ellátás megállapítását, illetve az előző felülvizsgálatot követő második év március 31.
napjáig kell végrehajtani.
(6) 66Az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését az elbírálásra jogosult szerv az
67
alapszolgáltatási központ házi szociális gondozója útján ellenőrizheti. Ennek során
vizsgálhatja:
a.) Az étkezések megfelelő biztosítását – mennyiség, minőség –
b.) Az ápolt személynek, környezetének, ruházatának, ágyneműjének tisztaságát,
c.) Lakáskörülményeit – fűtés, szellőztetés
d.) Egészségi állapotát – pl. felfekvés alakult-e ki,
e.) Gyógyszerelését – megkapja-e a szükséges gyógyszert, azt megfelelő időben,
mennyiségben, rendszerességgel,
(7) 68Kétség esetén az elbíráló szakértő kirendelésével vizsgálhatja, hogy az ápolt személy önmaga
ellátására képes-e, ápolása szükséges-e.
24. §
Ha a kérelmező kereső tevékenységet folytat, az ápolási díj iránti kérelméhez csatolni kell :
a) a havi munkaidejéről szóló igazolást vagy
b) a fizetés nélküli szabadság engedélyezését tanúsító munkáltatói igazolást.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

64

Átmeneti segély
25. §
Amennyiben a kérelmező vagyoni, jövedelmi és egyéb körülményeinek ismeretében vélelmezhető, hogy problémáját más módon nem tudja megoldani, egyszeri átmeneti segély állapítható meg.
Átmeneti segélyben csak azt a személy lehet részesíteni, akinek családjában az egy főre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén a 150 %át nem haladja meg.
Átmeneti segély iránti kérelmet a segélyre szoruló személy, illetve bárki előterjesztheti, aki
tudomást szerez a segélyre szoruló helyzetéről. A döntésre jogosult a eljárást hivatalból is
megindíthatja
Indokolt esetben a segélyben részesített személy kötelezhető a segély felhasználásáról
történő elszámolásra. Ez esetben a felhasználás célját a határozatban meg kell jelölni.
Az önkormányzat által rendszeres támogatásban részelülő személy csak kivételesen,
indokolt esetben kaphat átmeneti segélyt
Átmeneti segély természetbeni és pénzbeli ellátásként egyaránt nyújtható. Természetbeni
ellátást kell megállapítani akkor, ha
a) a kérelem erre irányul vagy
b) az ellátásban részesülő életvitele, az ügy összes körülményei alapján feltételezhető, hogy
a segély felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik.
A természetben nyújtott átmeneti segély formája élelmiszercsomag, élelmiszervásárlási utalvány, tüzelőanyag vagy a segély meghatározott célra történő átutalása - ide értve a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díját is - lehet.

Módosította a 8/2005.(IX.21.) sz. rendelet. Hatályos: 2005. szeptember 21-től.
Módosította a 3/2006.(IV.24.) sz. rend. Hatályos 2006. április 24-től.
66
Beillesztette a 3/2006.(IV.24.) sz. rend. Hatályos 2006. április 24-től.
67
Módosította a 3/2007.(IV.25.) sz. rendelet. Hatályos 2007. január 01-től
68
Beillesztette a 3/2006.(IV.24.) sz. rend. Hatályos 2006. április 24-től.
65

12

(8) Az átmeneti segély iránti kérelemhez minden esetben mellékelni kell a többletkiadásokat
hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat.
(9) Az átmeneti segély formái:
1. eseti segély (egyszeri támogatás)
2. folyamatos segély
3. pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön

Eseti segély
26. §
(1) Eseti segély állapítható meg különösen annak a rászorulónak, aki
a. Nyugdíjas és viszonylag magas gyógyszerköltsége miatt a létfenntartása átmenetileg
veszélyeztetve van, de közgyógyellátásra nem jogosult.
b. Kiskorú gyermeke(i) részére szükséges ellátást átmenetileg nem képes biztosítani,
c. Létfenntartását egyéb okok miatt átmenetileg biztosítani nem tudja.
(2) Eseti segély egy naptári éven belül ugyanannak a személynek legfeljebb négy alkalommal
nyújtható.
(3) Az eseti segélynél utólagos elszámolási kötelezettség is előírható.

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

Folyamatos segély
27. §
Folyamatos segély állapítható meg elsősorban annak a rászorulónak, aki
a. Nyugdíjra jogosult, de annak folyósításáig ellátatlan, így létfenntartása
veszélyeztetve van,
b. Pályakezdő munkanélküli, aki semmilyen ellátásban nem részesül, és önhibáján
kívül nem tud elhelyezkedni,
c. Rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, más szociális ellátásra nem jogosult.
Nem állapítható meg folyamatos segély annak, akinek a családjában az egy főre jutó nettó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meghaladja.
Folyamatos segély legfeljebb 12 hónapra, de ezen belül rövidebb időtartamra is
megállapítható.
A folyamatos segély havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80 %-át.
Kamatmentes kölcsön
28. §
Az átmeneti segély – pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő –kamatmentes kölcsön
formájában is adható, ha a kölcsönben részelülő megállapodásban vállalja, hogy a kölcsön
összegét egy év alatt – havi egyenlő részletekben – visszafizeti.
Feltételei: családjában az egy főre jutó havi jövedelem nagysága a nyugdíjminimumot eléri,
de nem haladja meg annak kétszeresét.
Ha a jogosult a kölcsönösszeg visszafizetését a számára előírt határidőn belül nem teljesíti,
akkor a kölcsön behajtásáról haladéktalanul gondoskodni kell. A szociális kölcsön egyéb
feltételeit a kölcsönszerződés tartalmazza. A kölcsön összege legfeljebb a nyugdíjminimum
kétszerese lehet.
A törlesztő-részlet fizetésére eseti segély nem állapítható meg.
A szociális kölcsön igénybevételére 3 éven belül egyszer van lehetőség.
Különösen indokolt esetben egy alkalommal a visszafizetés átütemezhető.
A döntésre jogosult különösen indokolt esetben egyedi elbírálás alapján a szociális kölcsön
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50 %-ának erejéig engedélyezheti a tartozás elengedését. Különösen indokolt esetnek
minősül elsősorban az, ha a kedvezményezett önhibáján kívül olyan anyagi és szociális
helyzetbe került, hogy maga vagy családja létfenntartása veszélyeztetve van.
Temetési segély
29. §
(1) Az Önkormányzat temetési segélyt biztosít annak a községben lakóhellyel rendelkező
személynek, aki igazoltan gondoskodott az elhunyt eltemettetéséről.
(2) Az elhalálozás tényét halotti anyakönyvi kivonattal kell igazolni.
(3) Temetési segély nem állapítható meg annak
- akinek családjában az egy főre utó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-át,
-69
30. §
(1) A temetési segély megállapítására átruházott hatáskörében a polgármester jogosult.
(2) A temetési segély megállapítása szempontjából a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 60.000,- forint.
(3) A temetési segély összege azonos a (2) bekezdésben meghatározott temetési költség 10 %ával.
(4) 70A kérelmet a haláleset bekövetkezését követő 30 napon belül lehet a Körjegyzőséghez
benyújtani e rendelet 4. számú melléklete szerinti formanyomtatványon, amelyhez mellékelni
kell
a./ a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója
nevére – kiállított számla eredeti példányát, amelyet az Szvhr. 32. § (2) bekezdésében
meghatározottak szerint az igénylőnek vissza kell adni.

III. fejezet71
Természetben nyújtott szociális ellátások
31. §
(1) A pénzbeli ellátások közül az alábbiak nyújthatók természetbeni formában:
a. Lakásfenntartási támogatás
b. Átmeneti segély
c. Temetési segély
(2) A lakásfenntartási támogatás természetben nyújtott formái: közüzemi díjak, pénzintézeti
kölcsöntartozás közvetlen kifizetése.
(3) Átmeneti segély formái közül az eseti segély és a folyamatos segély adható természetbeni
ellátásként.
(4) A természetben nyújtott ellátások formái különösen az alábbiak lehetnek:
a. Élelmiszer csomag
b. Tüzelőanyag biztosítása,
c. Gyermekintézmények térítési díjának átvállalása,
d. Tankönyvek megvásárlása
e. Utalványok beszerzése: élelmiszer-vásárlási,
69

Hatályon kívül helyezte a 10/2004.(VI.29.) rendelet. Hatályos: 2004. június 29-től
Kiegészítette a 4/2008.(V.05.) Ör. Hatályos 2008. május 5-től
71
Fejezetcímet módosította a 11/2008.(XII.30.) Ör. Hatályos: 2009. január 1-től.
70
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Tüzelő-vásárlási
Tanszer-vásárlási
f. Családsegítő, védőnő által felmért cikkek (babaápolási, élelmiszer, stb.), melyet a
részükre kifizetett összegből, számlával igazolva vásárolnak meg a jogosult
részére.
(5) A természetben nyújtott ellátások konkrét formáit a döntésre jogosult szerv határozza meg.
(6) A temetési segély természetbeni formában történő nyújtása – a temetés megrendelése előtt – a
temetkezési vállalat, vagy vállalkozó számlájára történő utalással intézhető.
Köztemetés
32. §
(1) Az Sztv. 48. § szerinti köztemetést a polgármester rendeli el.
(2) Közköltségen történő eltemettetés esetén csak a legolcsóbb temetés rendelhető el.
(3) Köztemetést az önkormányzat által fenntartott temetőben kell biztosítani.
Közgyógyellátás
33. §
72
(1) Az Sztv. 50. § (3) bekezdésére tekintettel a jegyző közgyógyellátást állapíthat meg,
a) 73ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-a, egyedülálló esetében 200 %-a
b) és gyógyszerköltsége az 74 75öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át
meghaladja, továbbá
c) egészségi állapota alapján vélelmezhető, hogy a b) pontban említett gyógyszerköltség tartósan, legalább 12 hónapig fennáll.
(2) Amennyiben a felmerülő gyógyszerköltség az (1) bekezdés b) pont szerinti mértéket eléri, de
nem tekinthető tartósnak, a kérelmező támogatásáról közgyógyellátás helyett gyógyszertámogatás céljára megállapított átmeneti segély formájában kell gondoskodni.
(3) Különös méltánylást érdemlő esetben egyedi elbírálás alapján a 76jegyző akkor is megállapíthat
közgyógyellátást, ha kérelmező az (1)-(2) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem felel
meg de kérelmező társadalombiztosítási támogatási körbe tartozó havi gyógyszer-, kötszer-,
és gyógyászati segédeszköz térítési díjból adódó költségei kiugróan magasak.

Egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság77
33/A §78
(1)

79

(2)

80

72

A jegyző egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultság igazolásáról
hatósági bizonyítványt állít ki annak a személynek, aki az Szt. 54. §-ában foglalt feltételeknek
megfelel.

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelmet e rendelet 5. számú
melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell

Módosította a 3/2007.(IV.25.) sz. rendelet. Hatályos 2007. január 01-től
Módosította a 3/2006.(IV.24.) sz. rend. Hatályos 2006. július 01-től.
74
Módosította a 3/2006.(IV.24.) sz. rend. Hatályos 2006. július 01-től.
75
Módosította a 4/2008.(V.05.) Ör. Hatályos 2008. május 5-től
76
Módosította a 3/2006.(IV.24.) sz. rend. Hatályos 2007. január 01-től.
77
Fejezetcímmel kiegészítette a 11/2008.(XII.30.) Ör. Hatályos: 2009. január 1-től.
78
Módosította a 3/2007.(IV.25.) sz. rendelet. Hatályos 2007. január 01-től
79
Módosította a 4/2008.(V.05.) Ör. Hatályos 2008. január 1-től
80
Módosította a 4/2008.(V.05.) Ör. Hatályos 2008. május 5-től
73
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a)
b)

a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről – a jövedelem típusának
megfelelő – igazolást, vagy azok fénymásolatát, továbbá,
az Szvhr. 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot.

33/B. §81
A Képviselőtestület adósságkezelési szolgáltatást nem nyújt.

IV. fejezet82
Szociális szolgáltatások
Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások
34. §
A 83 84személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az önkormányzat
a.) falugondnoki szolgáltatást
b.) étkeztetést
c.) házi segítségnyújtást
d.) családsegítést
e.) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
f.) a közösségi ellátások
g.) támogató szolgáltatás
h.) nappali ellátást nyújt
85

Az ellátások igénybevétele
35. §
(1) E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az
ellátást biztosító intézménybe történő felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti
kérelmet a Zalalövői alapszolgáltatási intézményegység vezetőjéhez kell benyújtani a
9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon.
(2) A jogviszony keletkezéséről és az ellátás iránti kérelemről az Alapszolgáltatási
Intézmény intézményvezetője dönt.
(3) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása.
Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.
(4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül ellátásban részesíti azt, aki a 9/1999.
(XI. 24.) SzCsM rendelet 15. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.
86

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
36. §
Falugondnoki szolgáltatás keretében az önkormányzat enyhíti a település intézményhiányából
eredő hátrányait, biztosítja az alapvető szükségletek kielégítését célzó szolgáltatásokhoz, az egyes
81

Beillesztette a 8/2005.(IX.21.) sz. rendelet. Hatályos: 2005. szeptember 21-től.
Fejezetcímmel kiegészítette a 11/2008.(XII.30.) Ör. Hatályos: 2009. január 1-től.
83
Kiegészítette a 8/2005.(IX.21.) sz. rendelet. Hatályos: 2005. szeptember 21-től.
84
Módosította a 11/2008.(XII.30.) Ör. Hatályos: 2009. január 1-től.
85
A 34/a-39. §-t hatályon kívül helyezte, egyúttal a 35-47 §-szal kiegészítette a 11/2008.(XII.30.) Ör. Hatályos: 2009.
január 1-től.
86
Kiegészítette a 11/2008.(XII.30.) Ör. Hatályos: 2009. január 1-től.
82
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alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást, valamint segíti az egyéni és a közösségi szintű
szükségletek teljesítését. Részletes szabályait a képviselőtestület külön rendeletben szabályozza.
87

(1)

Étkeztetés
37. §
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.

(2)

Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki
jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más
módon gondoskodni.

(3)

Az ellátás iránti kérelmet az Alapszolgáltatási Intézmény intézményegység vezetőjéhez lehet
benyújtani.

(4)

Az ellátás iránti kérelemről a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény intézményvezetője dönt.

88

Házi segítségnyújtás
38. §
(1) Az ellátás iránti kérelmet a Zalalövői alapszolgáltatási intézményegység vezetőjéhez lehet
benyújtani.
(2) Az ellátás iránti kérelemről a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény intézményvezetője dönt.
(3) A gondozásra fordított időt a gondozási napló alapján kell megállapítani.
(4) Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény
intézményvezetője intézkedése alapján az Sztv. 93. § - 94/A. § rendelkezéseinek megfelelően
történik.
89

Családsegítés
39. §

(1) Családsegítés keretében segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés
problémái vagy egyéb krízishelyzete miatt segítségre szoruló személynek, családnak az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési
képesség megőrzése céljából.
(2) A családsegítés keretében a Képviselő-testülete az Szt-ben meghatározott ellátásokat a Támasz
Alapszolgáltatási Intézmény biztosítja.

87
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(3) Az ellátás iránti kérelmet az Alapszolgáltatási Intézmény intézményegység vezetőjéhez lehet
benyújtani.
(4) Az ellátás iránti kérelemről az Alapszolgáltatási Intézmény intézményvezetője dönt.

90 91

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
40. §

(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett
felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
(2) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a)
b)
c)

az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen
történő
haladéktalan
megjelenést,
a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges
azonnali
intézkedések
megtételét,
szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele esetén a szociális rászorultságot vizsgálni
kell. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult
a) az egyedül élő 65 év feletti személy
b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás
folyamatos biztosítását (a háztartásban élő kiskorú személyt nem kell figyelembe
venni).
(4) A súlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot
igazolni kell.
(5) Amennyiben a szociális rászorultság több feltétel egyidejű fennállásán alapul, valamennyi
feltételt külön igazolni kell.
(6) Súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi
járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy.
(7) A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet
a) az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal,
b) az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló
szakvéleménnyel.
(8) Az intézményvezető a szociális rászorultság fennállását a szolgáltatás igénybevételét
megelőzően, valamint az igénybevétel során legalább kétévente megvizsgálja.
(9) Ha a szakvélemény a következő felülvizsgálat (ellenőrző vizsgálat) időpontját, illetve az állapot
fennállásának várható idejét tartalmazza, a jogosultság eddig az időpontig áll fenn.
(10) Ha a szolgáltatást igénylő a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik a szociális rászorultság
megállapításához szükséges irattal, az intézményvezető döntése alapján legfeljebb 60 napig a
90
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szociálisan rászorultakra vonatkozó szabályok szerint biztosítható a szolgáltatás. Ha az igénybe
vevő a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül nem csatolja a szociális rászorultságát
igazoló iratot, rá a kérelem benyújtására visszamenő hatállyal a szociálisan nem rászorult
személyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ha az igénybe vevő a szociális
rászorultságát igazoló iratot 60 napon belül csatolja, a kérelem benyújtására visszamenő
hatállyal szociálisan rászorultnak kell tekinteni.
(11) Az ellátás iránti kérelmet a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény területileg illetékes
Intézményegység vezetőjéhez lehet benyújtani.
(12)

Az ellátás iránti kérelemről a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény intézményvezetője dönt.

(13) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díját jelen rendelet 6. sz.
melléklete tartalmazza.
92

Közösségi ellátások
41. §

(1) Közösségi ellátás keretében személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatást –
közösségi ellátást biztosít integrált formában pszichiátriai betegek számára.
(2) A közösségi ellátás keretében a Képviselőtestület az Szt-ben meghatározott ellátásokat a
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete (Zalaegerszeg, Dísz tér 7.) által fenntartott
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátó
Szolgálata Zalaegerszeg (Dísz tér 7.) útján biztosítja az ellátottak számára nyitva álló
helyiségében: Zalaegerszeg, Ady u. 29-ben.
(3) Az ellátás iránti kérelmet az Ellátó Szolgálta intézményvezetőjéhez lehet benyújtani.
(4) Az ellátás iránti kérelemről az Szolgálta intézményvezetője dönt.

93

Támogató szolgáltatás
42. §

(1) A támogató szolgáltatás keretében a Képviselőtestület az Szt-ben meghatározott ellátásokat a
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete (Zalaegerszeg, Dísz tér 7.) útján biztosítja az
ellátottak számára
(2) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti települési önkormányzathoz vagy a
Vöröskereszt intézményvezetőjéhez lehet benyújtani.
(3) Az ellátás iránti kérelemről a Vöröskereszt intézményvezetője dönt.
(4) A támogató szolgáltatás gondozási óradíja: ………Ft/munkaóra + szállítási kilométerdíj. A
támogató szolgáltatásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az
adott hónapban gondozásra fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani úgy, hogy annak
összege nem haladhatja meg a szociálisan rászorult igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének
30 %-át. Gondozásra fordított időnek a fogyatékos személy segítésére irányuló tevékenység
időtartama minősül.
(5) Szállításra fordított kilométernek a fuvarlevélen feltüntetett és a szállított személy, illetve
törvényes képviselője által igazolt kilométerek számítanak. A szállítási díjat személyenként
külön-külön kell megállapítani.
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Nappali ellátás
43. §

(1) Az önkormányzat a nappali ellátás – Idősek Klubja biztosítását a Támasz Alapszolgáltatási
Intézmény által látja el.
(2) Az ellátás iránti kérelmet a Zalalövői alapszolgáltatási intézményegység vezetőjéhez lehet
benyújtani.
(3) Az ellátás iránti kérelemről a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény intézményvezetője dönt.
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V. fejezet

A fizetendő személyi térítési díj és csökkentésének, elengedésének esetei, módjai
44. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját a Zalaegerszeg és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás évenként kétszer állapíthatja meg. Az intézményi térítési díjat a
képviselő-testület saját költségvetése terhére csökkentheti, azt évente két alkalommal állapítja
meg. Az intézményi térítési díjakat e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.
(2) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
(3) Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet
intézményvezetőjétől kell kérni.

a Támasz Alapszolgáltatási

Intézmény

45. § 96
(1) A személyi térítési díjat havonta utólag kell megfizetni.
(2) A befizetett és a ténylegesen fizetendő személyi térítési díj különbözetét a következő befizetés
alkalmával a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.
(II.27.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése szerint korrigálni kell.
(3) Az alapszolgáltatások, illetve ellátások igénybevételének szüneteltetését a szüneteltetés első
napját megelőző két munkanappal korábban írásban kell bejelenteni az intézményvezetőnek.
97

Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között kötendő megállapodás
46. §

(1) Az intézményvezető az intézményi ellátás igénybevételekor írásban megállapodást köt a
szolgáltatásban részesülő személlyel, illetve törvényes képviselőjével. A megállapodásban ki
kell térni az Szt. 94/B. és 94/D. §-ában foglaltakon túl az alábbiakra is:
a) étkeztetés esetén az étkeztetés módjára;
b) házi segítségnyújtás esetén a segítségnyújtás tartamára, időpontjára;
c) a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára;
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d) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes
bejelentési kötelezettség szabályaira;
e) az ellátás megkezdésének időpontjára
f) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre
g) a döntések elleni jogorvoslat módjára.
Az intézményi jogviszony megszűnése
47. § 98
(1) Az intézményi ellátás megszűnik az Szt. 100. § és 101.§-ában 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 kell
részesíteni,
b.) a szolgáltatást 3 hónapon keresztül nem veszi igénybe,
c.) elhalálozik,
d.) kéri az ellátás megszüntetését.
(3) Az alapellátás megszüntetése az intézményvezető hatásköre. Az ellátás megszűnéséről az
intézményvezető írásban értesíti az ellátásban részesülőt.

Házirend
48. § 99
A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény házirendjét Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsa hagyja jóvá.
Hatályba léptető rendelkezések
49. §
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg a szociális
igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2000.(IV.5.) számú rendelete
hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
(3) A folyamatban lévő ügyekben a kérelem beadásának időpontjában érvényes szabályokat kell
megfelelő módon alkalmazni.
Zalaszentgyörgy, 2004. január 22.

Császár László sk.
Polgármester

Takács Árpádné sk.
Körjegyző

Záradék:
A rendelet a község hirdetőtábláján 2004. január 23-án kihirdetve.
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Zalaszentgyörgy, 2004. január 23.

Takács Árpádné sk.
Körjegyző
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JÖVEDELEMNYILATKOZAT

A
kérelmező

Jövedelem típusa

A kérelmezővel
közös háztartásban élő
házastárs
egyéb rokon
(élettárs)
nettó jövedelme (Ft/hó)

Összesen

Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló
egyéb
munkaviszonyból
származó jövedelem
Társas vagy egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és önálló
tevékenységből származó jövedelem
Alkalmi
munkavégzésből
származó
jövedelem
Táppénz
és
gyermekgondozási
támogatások (terhességi gyermekágyi segély,
GYED,
GYES,
gyermektartásdíj)

GYVT,

családi

pótlék,

Nyugdíj és egyéb nyugdíjszerű ellátások
(öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági, özvegyi,
szülői nyugdíj; árvaellátás, baleseti hozzátartozói
nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti
járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási
járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs
ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó
jövedelempótlék)

Önkormányzat és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások (időskorúak járadéka,
rendszeres
szociális
segély,
ápolási
díj,
adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék,
álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési
támogatásként folyósított keresetpótló juttatás)
Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, szakképzéssel
összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj,
szociális gondozási díj, végkielégítés, életjáradékból,
föld és egyéb ingatlan bérbeadásából származó
jövedelem)

Jövedelem összesen:
Az összes jövedelmet csökkentő tényezők
(gyermektartásdíj, egyéb rokontartás címén fizetett
tartásdíj)

ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM
EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM
A jövedelemről – a jövedelem típusának megfelelő – igazolást vagy annak másolatát

a kérelemhez mellékelni szükséges.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális vagy a gyermekvédelmi
eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Zalaszentgyörgy, 20____, ______________hó ____nap
_________________________
kérelmező aláírása
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VAGYONNYILATKOZAT
I. Ingatlanok
Megnevezés

1.

2.

3.

Ingatlantulajdon fajtája*
Címe
Alapterülete (m2)
Tulajdoni hányada
Szerzési ideje (év)
Becsült forgalmi értéke (Ft)
Haszonélvezeti vagy
özvegyi joggal terhelt

igen

nem

igen

nem

igen

nem

*Ingatlantulajdon fajtái: lakástulajdon, lakótelek-tulajdon, üdülőtulajdon, üdülőtelek-tulajdon, egyéb nem lakás céljára
szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő,
garázs stb.) termőföldtulajdon, vagy az ingatlantulajdonfajták használata.

II. Járművek
Megnevezés

1.

2.

3.

Fajtája
Típusa
Rendszáma
Évjárata (év)
Szerzés ideje (év)
Becsült forgalmi értéke (Ft)
Hitellel vásárolt

igen

nem

igen

nem

igen

nem

Lízingelt

igen

nem

igen

nem

igen

nem

Vagyonhasznosítással kapcsolatos megjegyzések:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a nyilatkozatban szereplő adatokat az eljáró szerv ellenőrizze, arra vonatkozóan az ingatlan, illetve
a gépjármű nyilvántartásból adatokat szerezzen be, illetve azokat kezelje.
Zalaszentgyörgy, 20____, ______________hó ____nap

_______________________________________________
az igénylő és a vele közös háztartásban élő
nagykorú személyek a l á í r á s a
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Kérelem

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS
megállapítására

I. SZEMÉLYI ADATOK
Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Neve
Születési neve
Anyja neve
Születési hely, év, hó, nap
Családi állapota
Lakóhelye
Tartózkodási helye
Életvitelszerű tartózkodás helye
TAJ száma
Telefonszáma (nem kötelező megadni)
Bankszámlaszám
(folyószámlára utaláskor)
Folyószámla-vezető pénzintézet

II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI
Név

Születési év, hó, nap

Családi kapcsolat

1.
2.
3.
4.
5.
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Foglalkozás

III. A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK
1. A lakásra vonatkozó adatok

Lakás fajtája

Zalaszentgyörgy,
ajtó
családi ház

Lakás nagysága

________m2, amelynek hitelt érdemlő igazolására csatoltam:

Lakás címe

(amelyre a

támogatást igényli)

Lakáshasználat jogcíme

tulajdonos

u.
társasházi lakás

bérlő

albérlő

lph.

emelet

egyéb:

egyéb:

___________________________________________________________.Önkormányzati bérlakás
Ft
esetén a lakbér- és egyéb
közüzemi költségek összege
A háztartásban előrefizetős gázfogyasztást mérő készülék van:
igen
nem*
A háztartásban előrefizetős áramfogyasztást mérő készülék van:
igen
nem*
* a megfelelő válasz aláhúzandó
A lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazolni kell!

Alulírott kérem, hogy a fentiekben közölt adatok és a becsatolt igazolások alapján a LAKÁSFENNTARTÁSI
TÁMOGATÁS-ra való jogosultságomat szíveskedjenek megállapítani.
Kérem továbbá, hogy a támogatásra való jogosultság megállapítás esetén a lakásfenntartási támogatás
összegének folyósítása (a megfelelő rész X-szel jelölendő)
posta útján, (a megfelelő rész aláhúzandó) lakóhelyemre/tartózkodási helyemre történjen.
(a megadott számú) folyószámlára történjen.

Büntetőjogi felelősségem tudatában k i j e l e n t e m,
megfelelnek.

hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak

H o z z á j á r u l o k a kérelemben közölt adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához és
kezeléséhez.
Zalaszentgyörgy, 20_____év _______________hó ______nap

__________________________
kérelmező aláírása
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Kérelem

TEMETÉSI SEGÉLY
megállapítására
I. SZEMÉLYI ADATOK
Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Neve (születési név is)
Anyja neve
Születési hely, év, hó, nap
Családi állapota
Lakóhelye
Tartózkodási helye
TAJ száma
Telefonszáma (nem kötelező megadni)
Bankszámlaszám
(ha a folyósítást bankszámlára kéri)

Folyószámla-vezető pénzintézet

II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI
Név

Születési év, hó, nap

Családi kapcsolat

Foglalkozás

1.
2.
3.
4.

III. A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK
Az elhalt személy neve (születési név is)
Születési helye, ideje és anyja neve
Haláleset helye és ideje
Az eltemettetésről gondoskodó
személy hozzátartozói minősége
A temetési számla összege
A kérelemhez mellékelni kell:

- a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója
nevére – kiállított számla e r e d e t i példányát,
- ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes önkormányzattól kérik, az elhunyt személy h a l o t t i a n y a k ö n y v i kivonatát.

Alulírott kérem, hogy a fentiekben közölt adatok és a becsatolt igazolások, nyilatkozatok alapján a TEMETÉSI
SEGÉLYRE-re való jogosultságomat szíveskedjenek megállapítani.
Büntetőjogi felelősségem tudatában k i j e l e n t e m, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. H o z z á j á r u l o k a kérelemben közölt adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő
felhasználásához és kezeléséhez.
Zalaszentgyörgy, 20_____év _______________hó ______nap
__________________________
kérelmező aláírás
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5. sz. melléklet

Kérelem

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG
megállapítására
I. SZEMÉLYI ADATOK
Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Neve (születési név is)
Anyja neve
Születési hely, év, hó, nap
Családi állapota
Lakóhelye
Tartózkodási helye
TAJ száma

II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI
Név

Születési év, hó, nap

Családi kapcsolat

Foglalkozás

1.
2.
3.
4.
II. JÖVEDELMI ADATOK
Jövedelem típusa

Kérelmező
Házastárs/élettárs
havi jövedelme (forint)

Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás
Kereső tevékenységből származó jövedelem
Egyéb jövedelem
Összesen
A jövedelemről – a jövedelem típusának megfelelő – igazolást vagy annak másolatát
a kérelemhez mellékelni szükséges.
Felelősségem tudatában k i j e l e n t e m, hogy
- kérelmező: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
- házastárs/élettárs: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami
adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Zalaszentgyörgy, 20_____év _______________hó ______nap

______________________________________
kérelmező aláírása
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(A R. 6. sz. melléklete)
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások
intézményi térítési díja
107 108 109

(Az intézményi térítési díj esetében figyelembe kell venni az Szt. 116. §-át, továbbá az Szt.
115. § (2) bekezdését, mely szerint a térítési díjat konkrét összegben kell megállapítani)
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
TÉRÍTÉSI DÍJAI
Szociálisan rászorultak intézményi térítési díja: (szolgáltatási önköltség és a normatív állami
hozzájárulás különbségének tervezett ellátotti létszámra jutó napi összege)
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
Intézményi térítési díj (Ft/nap)
Akinek a családjában az Sztv. 119/ C § alapján megállapított egy főre eső jövedelem az
ÖNYM 80 %-át nem éri el, a személyi térítési díj teljes összege elengedhető.
0
Akinek a családjában az Sztv. 119/ C § alapján megállapított egy főre eső jövedelem az
ÖNYM 80 %-át eléri, de a 100 %-át nem haladja meg, akkor az egyébként fizetendő
személyi térítési díj 50 %-a fizetendő
240
Akinek a családjában az Sztv. 119/ C § alapján megállapított egy főre eső jövedelem az
ÖNYM 100 %-át eléri, de a 150 %-át nem haladja meg, akkor az egyébként fizetendő
személyi térítési díj 70 %-a fizetendő
335
Akiknek a családjában a Sztv. 119/ C § alapján megállapított egy főre eső jövedelem
az ÖNYM 150 % - 300 % között van
380
Akiknek a családjában a Sztv. 119/ C § alapján megállapított egy főre eső jövedelem
az ÖNYM 300 % - át meghaladja
455
Ha az étkeztetés helyben fogyasztással történik:
21
Ha az étkeztetés kiszállítással történik:
68
Tízórai +uzsonna
262
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A házi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatás intézményi térítési díja 0 Ft.
Intézményi térítési díj (Ft/óra)
Akiknek a családjában a Sztv. 119/ C § alapján megállapított egy főre eső jövedelem
ÖNYM 150 % - át nem haladja meg
0
Akiknek a családjában a Sztv. 119/ C § alapján megállapított egy főre eső jövedelem
0
ÖNYM 150 % - át meghaladja
0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás keretében nyújtott egyéb szolgáltatás (mosatás) intézményi 300
térítési díja (Ft/alkalom)
NAPPALI ELLÁTÁS – IDŐSEK KLUBJA
Intézményi térítési díj (Ft/nap)
Étkeztetés Napközbeni tartózkodás és étkezést igénybe vevők
488
esetén
Tízórai + uzsonna
262
Tízórai / uzsonna
131
Nappali ellátások keretében nyújtott egyéb szolgáltatások térítési díja
0
Nappali ellátás keretében csak napközbeni tartózkodás térítési díja
0
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