(2) Az ellátás megállapításánál figyelembe vehet
haladhatja meg

Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének
32/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló
15/2011. (X.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el

I. Módosító rendelkezések
1. §
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 15/2011. (X.6.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § -a helyébe a következ rendelkezés lép:
„3. § Az e rendeletben szabályozott alábbi önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátások
tekintetében a szociális feladat- és hatásköröket a Képvisel -testület a Polgármesterre ruházza
át

egy f re jutó havi jövedelem nem

a)
egyedül él és gyermekét egyedül nevel személy esetében az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 230 %-át,
b)
több f s család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %át.
(3)
Els sorban azokat indokolt önkormányzati segélyben részesíteni, akik önmaguk illetve
családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként
jelentkez nem várt többletkiadások, így különösen:
a)
hosszantartó betegség;
b)
a sérelmükre elkövetett b ncselekmény;
c)
elemi kár elhárítása;
d)
közeli hozzátartozó halála;
e)
rendszeres pénzellátás folyósítását megel
ellátatlan id szak;
f)
válsághelyzetben lév várandós anya gyermekének megtartásához;
g)
iskoláztatáshoz;
h)
a gyermek fogadásának el készítéséhez;
i)
a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz;
j)
a gyermek családba való visszakerülésének el segítéséhez kapcsolódó kiadások;
k)
a gyermek hátrányos helyzete
miatt anyagi segítségre szorulnak.
(4)
Az önkormányzati segély természetbeni ellátás formájában is megállapítható,
különösen tartós élelmiszercsomag, szociális utalvány, valamint tüzel formájában. Az
önkormányzati segély megállapításánál az önkormányzat elszámolási kötelezettséget írhat el
a jogosult részére. Amennyiben a segélyben részesül elszámolási kötelezettségének nem tesz
eleget, tárgyévben kizárható az önkormányzati segélyezésb l.

a) önkormányzati segély
b) a Szt. 43/B. szerinti ápolási díj
c) méltányossági jogkörben megállapított közgyógyellátás”
2. §

(5)
Önkormányzati segély egy család részére naptári évenként az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 180 %-áig nyújtható, azzal, hogy a temetési költségekre
tekintettel igényelt önkormányzati segély összegét figyelmen kívül kell hagyni. Az
önkormányzati segély rendszeres támogatásként, havi folyósítással is megállapítható.

A Rendelet 8. alcíme helyébe a következ rendelkezés lép:
„8. Önkormányzati segély”
3. §
A Rendelet 12. §-a helyébe a következ rendelkezés lép:

(6)
Az önkormányzat temetési költségekre tekintettel igényelt önkormányzati segélyt
állapit meg annak, akinek családjában az egy f re jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül él esetén 250 %-át.
A temetési költségek enyhítésére biztosított önkormányzati segély összege a helyben szokásos
legolcsóbb temetés költségének 10 %-a, egységesen 15.000,-Ft.”

„(1) Önkormányzati segély adható a rendkívüli élethelyzetbe került, valamint id szakosan,
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd személyek részére, annak érdekében, hogy
létfenntartásukat, testi épségüket, egészségüket, biztonságos lakhatásukat anyagi
nehézségekb l ered közvetlen fenntartási gondok ne veszélyeztessék. Az önkormányzati
segély kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság,
továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a
gyermek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is
megállapítható. Az átmeneti segély iránti kérelmet az e rendelet 5. mellékletét képez
formanyomtatványon lehet el terjeszteni.

„a,) az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés tekintetében a Magyar Máltai
Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerz dés,”

1

2

4. §
A Rendelet 16. § (2) bekezdés a,) pontja helyébe a következ rendelkezés lép:

5. §
1.melléklet a 32/2013. (XII.12.) önk. rendelethez
A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
6. §
A személyes gondoskodásért fizetend intézményi térítési díj

A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

II. Záró rendelkezések

Jelz rendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja (Ft/készülék) napi 10,-Ft

7. §

Házi segítségnyújtás személyi térítési díja: térítésmentes

(1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és a kihirdetését követ napon hatályát
veszti.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszti a Rendelet 9. §-a, 13. §-a, 16. §
(1) bekezdés f,) pontja, a 17. § (3), (4) és (5) bekezdései, a 20. §-a, 23. §-a, valamint a
Rendelet 3., 4. és 6. melléklete.
(3) E rendelet kihirdetésér l a jegyz helyben szokásos módon gondoskodik.

Székely László
polgármester

Étkeztetés személyi térítési díja: 380,-Ft/adag
szállítás: 240,-Ft/adag
Nappali ellátás demens személyek részére térítésmentes.

Dr. Guba Zsolt
jegyz

Kihirdetési záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Páty, 2013. december 12.

Dr. Guba Zsolt
jegyz
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2. melléklet a 32/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

Amennyiben munkaviszonnyal nem rendelkezik, a területileg illetékes munkaügyi
kirendeltségen álláskeres ként történ regisztrálása megtörtént:
igen nem
Családtagok havi jövedelme:……………………..Ft

Pátyi Polgármesteri Hivatal
2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.
: 06-23/555-530 Fax: 06-23/344-540
E-mail: hivatal@ paty.hu web: http://www.paty.hu

A kérelmez vel közös háztartásban él közeli hozzátartozók:

Név

Szül. id

Rokoni
kapcsolat

Foglalkozás

Jövedelem

TAJ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNT

Név:.............................................................születési név:.................................................….....

Születési hely:...............................................év:................hónap:..............................nap:.....…...

Anyja neve:...........................................................Családi állapota:.......................................…..

A rendkívüli élethelyzet indoklása:

TAJ szám: ............................................................ Adószám:………………………………..

...................................................................................................................................................…
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................…………

A támogatás felvételének módja (kérjük a megfelel t bekarikázni):
házipénztárból
postai utalás
bankszámlaszámra utalás
bank neve: ………………………….. számlaszám:…………………………………….

……………………………………………………………………………………………..…….
…………..……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

Állandó lakcím:....................................................................................................................…….

Büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.

Tartózkodási hely ……………………...................................................................................…..

Kijelentem, hogy életvitelszer en lakóhelyemen*/ tartózkodási helyemen* élek.

Foglalkozása:...........................................................Munkaképes-e: igen - nem

Páty, …………………………………..hó .......nap

Havi jövedelme: ....................................Ft
........................................................................

(kereset, tartásdíj, családi pótlék, járadék, albérleti díj, stb.)

kérelmez aláírása
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Tájékoztatom, hogy a kérelemre indult eljárásnál az eljárás megindításának napja a benyújtás
napja. Az irányadó ügyintézési határid 15 nap. Az eljárás megindításáról- amennyiben kérihivatalunk értesítést küld.
*kérjük szíveskedjen aláhúzni!
A kérelemhez az alábbi dokumentumokat szükséges mellékelni:

-

Az egy f re jutó jövedelem megállapításához szükséges a kérelmez és a vele egy
lakásban életvitelszer en együtt lakó, a kérelem szempontjából figyelembe veend
személyek esetében az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdése szerinti igazolások, így a havi
rendszerességgel járó jövedelem esetében a kérelem benyújtását megel
hónap, a
nem havi rendszerességgel járó jövedelem esetében a kérelem benyújtását
közvetlenül megel
12 hónap egyhavi átlaga összegének igazolása is.
család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt él , ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkez közeli hozzátartozók közössége;

-

Amennyiben munkaviszonnyal nem rendelkezik, a területileg illetékes munkaügyi
kirendeltségen álláskeres ként történ regisztrálásáról szóló határozatát, valamint a
kirendeltséggel történ együttm ködését igazoló dokumentumokat (másolatban);
Közeli hozzátartozó: (az Szt. 4.§ (1) bekezdésének d) pontja szerinti tartalommal):
a) a házastárs, az élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkez ; a huszonhárom évesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkez , nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkez , fels oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér
szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek.
c) korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi,
értelmi beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek
(továbbiakban: fogyatékos gyermek), amennyiben ez az állapot a gyermek 25.
életévének betöltését megel en is fennállt.
d) 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe
fogadó szül , illetve a szül házastársa vagy élettársa.
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