Rád Község Önkomanyzata Képviselő-testiiletének 6/20i 1,(II1, 24,) és 13/2011.(1X, 22,)
számú rendeletével módosított

10/2010.(XI. 25.) rendelete
a helyi

szociális ellátá§okról

és szociáli§

támogatá§okról

(egységes szerkezetbel)

Rád község Önkormányzatának képviselő,testiilete (a továbbiakban] képviselő-testület) a
helyi önto-rmalyzatokÓl szóló 1910, évi Lx\r. törvény (a továbbiakban: Ötv,) 16,§,(l)
bekezdésében,továbbá a 2004, évi cxl, tön,ény (a továbbiakban: Ket,) 19- § (2)
bekezdésében, va]amint a szociális igazgatásról és a szocia-]is ellátásokól szóló, többször

módosított 1993- évi IIl, törvény (a továbbjakban| szt,) 25. § (3) bek., 26, §, 32, §, 43,ts, § (1)
bek,,as. § (1)-(3) bek,, 46. § (1) bek,, 47, §, 50, § (3) bek,, 62. § (2), 92, § (2) bek,, 115, § (3)
bekezdése alapjan a pénzben és temészetben nyújtott szociális ellátások helyi szabál,vairól az
alábbi rc.deletet alkotj a:

I.

FEJEZET

Ár-rlr,ÁNos nnrDELXxzÉsEK
A rendelet

célj a

1.§
E rendelet célja. hogy a szociáis biáonság megteremtése és megőrzése érdekébenaz
Önkonnlínyzat anyagi teljesítő képességéreis tekintette1- meghatározza a szociálisan
Iászorultak lészére;)!jtandó, illetve nyújtható pénzbeli, telmészetbeni ellátáSok fonnáit,
feltételeit, méitékét,valamint igénybevéte]ük rendjét és gaíanciáit,

A rendelet hatálya
2.§

(i)

A rendelet hatálya kiter.jed a Rád köZség közigazgatási teú]etén lakóhell_vel rendelkező
és a szociális igazgatásiól és szociáis ellátásokól szóló 1993. évi IIL töfvény (SZt,) 3, §
hatálya alá tatozó személyeke,

(2) A szociális rászorultságtó1 fuggő pélzbeli ellátások esetén a kéIelmet az a szociáis
hatáskört

van, A
lakik,

gyakorló szerv bírálja el, amel_vnek illetékességi telületén a kérelmező 1akcíme
káelmezö 1akcíme az a lakóhel), vagy tafiózkodási hel)" ahol életvitelszeúen

1.

tIatáskörök
3.§

(1) A Képviselő-testület dönt a szociáis. átn]eneti segé]yek]ől, a helyi
támogatásról,

a méltányossági ápolási díjról és a hazi

lakásfer)nta]tási

segítsé$ryúitáslól,

(2) A polgármester dönt a temetési segély odaítéléséröl,aZ étkeztetésről és a Szakosított
ellátást nyújtó

szociáis

intéZmén_Ybe töIténő beutalásró],

(3) A po]gfimester a (2) pont szerinti döntéseúói
rendes üésen

táj

a Képvise]ó-testületet a soron következő

ékoztatni köteles.

Elj árási rendelkezés€k
4.§

(1)

A

rendeletben szabályozott ellálások megallapítása iíánti kérelmet a_ Poigármesteri
Hivalalban (a továbbiakban: Hivata1) lehet benyújtani, A Hivatal a rendeletben, illetr,e a
törvényben előirt mellékletekkei eg}iitt a kérelmet a Képviselő-testület, illetve a
polgánrrester elé teieszti úg1, hogy a hatáskörel rendelkező szerve a kérelnret 22
munkanapon belül elbírálhassa,
való jogosultság elbírálásához a kérelnező köte]eS a ve]e kö7ös
hááaíásban élők vag,voni, jovedelmi viszonyairól nyilatkozni, Mokat igazolni, valamint
pontosan megjelölni az igényelt §zociáIis ellátást,

(2) A Szociális ellátásra

övedeimeket okmárryokkal (munláltatói igazoláS, fiZetéSijegyzék,
nlT rgdíjszelvény, postai feladóvevélry. stb,) ke1l igazolni,

(3) A ]raü

rendszeres

j

(4) Egyéb, nem rendszeres

havi jövedelem igazolásara a kérelmező írásbeli nyiJatkozatát ke1l

elfogadni,

(5)

jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta tendszeresen mérhető
jöveáelneknél az Szt, 10. § a2) bekezdésérefigyelemmel, a ké,elem ben}újtását
megelőző egy (1) hónap, eg,véb j övedelmeknél egy é\,,

A

(6) Az igénylőnek nyilatkozoia ke11 anói is, hogy a nomativ é5 szociális .rászorültságtól
' ' friggá etíatasi for;ák közül melyikben és milyen mátékben részesül, illetőleg részesüit a
kérelem benyújtását megelőző egy éven belül.

(7)

Hivatal a döntés előkészítéssorán a kérelmező által ben)ütott iga7olásokat és
nyilatkozatokat ellenőúi, sziikség esetén a kérelmezó éietkörülményeirő1

A

kömyezettanu}mán},t

készít,

ködilmények
jóvedelen,
jutó
nettó
egy
főre
megvalÓzása esetén (közös háaafiásran élók száma,
stb,) 15 napon
iakiel"v, családi állapoi változás, szociálís intéznényben taltó elhelyezés,
belül köteles bejelenteni a Hivatalnak,

(8) A támogatásban lészesülő

''

a jogosultság feltételejt édntő iény^eges. tén,vek,

(9)

Ha a támogatott jogosulatlanul és rosszhiszemúen vette igénybe a szociális j uttatást, azt a
Hivatal tudomására julrisának időponljában meg ke1l sziintetni és a kifiz9tett ellááSt a

Ptk. 232,§, (,2)
(10)

bekezdése szednti kamattal

vissza kell

tédteni,

Aki rendszeres szociális segél)t, ilietve egészségügyi szolgáltatásla való jogosultságot
igényel, anrrakjogszabályban előílt tartalmú vagyo.nyilatkozatot kell adni,

(11)Ati időskorúak jfuadékát igényli, arrrrak jogszabályban eiőíIt taftalmú jövedelem
nyilatkozatot ke11 adni,

(12)Az ápolási díj megállapításához, valamint a közgyógyellálási igazolvány kiadásához
jogszábál},ban előíit tartalmú mellékleteket kell benlrrjtani,

(13)

A kötelezően előífi nyilatkozatokat

é5 mellékleteket a Poigármesteri

Hivatal a kéreimező

IendelkeZéséIe bocsátja,
(14)

A

személyes adatok védelmét és a közérdehi adatok nyih,ánosságát az 1992, évi LXII1
töNény alapj án kell biztosítani,

.

FEJEZET

szoclÁLts RiSZoRULTsÁGTóL FücCo PÉNZB[Ll ÉS
TERMESZETBINl ELLÁTÁSOK
Időskorúak járadéka
5.§

Az

időskoruak járadékával összefiiggő jogkör gyakorlása

az sá, 32,E-E.§.-ában leíít

szabálvok. fe]téte]ek szerint történik,

Aktí! korúak ellálása
6.§
(i) A jegyző aZ Szt, 33. § (1) bekezdése szerint állapíüa meg az aktív korúak ellátasára való
jogosultságot.

(2)

Aktív koru nen foglalkoztatott személy rendszeres szociális segélye megállapításának és
folyósításának feltétele, hogy vállalja a beilleszkedést segíó egyéni képességet fej]esztó,
életmódot formáló, munkavégzésre tölténő felkészítő, általanos iskolát befejezó, illetőleg
szakképzésmegszerzéséreirányuló proglamban való részvéte]t,továbbá egyiittnrúködjön
a Polgáme§teri Hlvatalla1. aZ Együtt a Gyemrekekér1 Nonprofit Közhasznú Bt-r,el (2600
Vác, Varsa köz 5/a) és a területileg illetékes váci Munkaügyi KöZponttal.

(3) A (2) bekezdésben előírtakó] a segé1},t megállapító határozatban rendelkezni ke1l, Az
eg}iittműködé§i kötelezettség a jogosultság megállapításának időpontiától kötelező. Ennek
keretében közmunkára. közhasznú munkara vagy köZcélú munkára kötelezhető, melynek
időtartama legalább 30 munkanap, kivéve, ha aZ aktív korú nem foglalkoztatott személ}t

4

alkalmi munkavállalói kon}.r,ve] foglalkoztatják.

A

jogosult a felajánlott munl{át köte]es

elfogadni, amennl.iben aZ Szt.-ben lögzítetl feltételeknek rnegfelel,

(4) Az Öni<onnányzatnál

a foglalkoztatási kötelezettség az alább felsorolt köZmunka,

közhasznú munka vag,v közcélú munka biaosításál,a] teljesíthető:
kömyezetvédelmi, konrmunális és szociális tevékenység,
- az önkormlinyzat hivata]ánál és intézményeinélvégeáelő szakipari tevékenység.
- az öDkományzat hivatalánál és intéZményeinélvégezbető kisegítő tevékenység.
(5)

Az

(4) bekezdésben felsololt munkákat a Hjvata] iiányítása alatt teljes vagy részmunka
időben végzi, A Hivatal a munka teljesítésérő],időtartamáró1 nyilviintartast lezet és erről
aZ éven]{énti felülvizsgálatkor beszámol a képviselő-testületnek,

(6) AZ aktív koru

nem foglalkoztatott személ], köteles az (4) bekezdésben leílt murkát a
felaj.inlástól számított 3 napon beliil megkezdeni, Akadályoztatása esetén a nem nekj
f9lróható akadál}t hitelesen igazolni köteles (lráZionosi igazo]ás, egészségüc) j
szakellátás igén}.bevétele, anyakönl.vi események, stb,) Egyéb előre nem 1átható okok
miatti akadáyoztatás igazolása a segéll,ben részesülő személy nyilatkozatával tőfiénik,
me]ynek valósá$altalmát a Hivatal vizsgálhatja,

(7) A}tír, koru

nem foglalkoztatott szemé]y a iendszeres Szociá]js segél}-t megállapító
határozat jogeíőre emelkedésétől számított öt mru,]kanapon belü] köteles az Eg}ütt a
Gyemekekéfi Nonprofit Köáasznú Bt-vel a kapc§olatot fe]Yel,rni,

(8) Együthnűködést §úlyosan megszegőnek

-

-

minősii1 aZ a segé]yezett, aki
a felajánlott és képzettségénekmegfelelő munkalehetőséget nem fogadja e1.
az Önkonrrallzat által szervezett foglalkoztatása lendki\üli felmondással szúnik meg.
a felajánlott munkalehetóséget elfogadja, de a munkavégzéstnem kezdi 1neg, az
akadályoztatásró] 5Zóló igazolást a munl(akezdésle megjelö]t naptó1 szán,litott 3 napon
belül nem mutatja be,

képzéstönlribájábói nem lejezi be,
Muntaviszonyrinak létlejöttét nem jelenti be a Po]gámesteli Hivatalban,
a

Ezekben az esetekben a le1,ldszeles szociálls segély folyósitását meg kel1 szünletni.

(9) A

bérpótló juttatásra való jogosultság további feltétele, hogy a kéIe}em ben}újtója, illetve
az ellátás j ogosultj a a lakókömyezete rendezettségét biztosítsa,
A lakókömyezet rcndezettségének biáosítása kiterj ed
- a kérelmező,

vagyjogosult által életvitelszeúen lakott lakás, vagy háZ

rendeltetéssz9Iű haszná]atára.

tallásáú, ker1 gondozására, múvelésére,
különös tekintettel az esellegesen ott található szemét és lon] eltáYolításiira,
- az ingatlan előtti j aldfuak, .iroknak tiszt.in tartására. szemét- és
gyoinmentesítésére,
- a lakáshoz tartozó udvar lendben

A f€ltételek teljesítéséreajogosultat

öt napos hatfuidő kitűzéséve] ajegyző szólítja

fel.

(10)

A j ogosultsági feltételek betafiását az Együtt a Gyermekekéfi Nonprofit
KöZhasznú Bt, teúletileg illetékes családgondozója elienőrzi,

(11) A

(9) bekezdésben foglalt feltéte] nem teljesülése esetén a béi!ótló tánogatás

megszüntetésre kelü1,

Laká§íenntartá§i támogatás
7.§

(1) Az Önkománizat lakásfenntaÉási tlimogatást nyújl az Szt, 38. §
szerinti j ogosultaknak.

(l) bekezdés a) pontja

(2) A nomatív 1akásfenitaltás1 támogatásra jogosult személyrő], a normatív ]akásfenntafiás
elismert havi költségéről és a lakásnagyságlól, aZ egy hónaplajutó tlámogatási összegTő1 a sá,
:8. § (Z) (:) (+) (6) bekezdései rendelkeznek.

(]) A nomatív lakásfenntaíás1 támogatás időtafiamara a SZt, 38, § (8) bekezdés szabálya az
irányadó,

A lakásfeintafiási - nonnatív vagy helyi - tánogatás megállapításáná] ugyanazon lakásra

(4)

csak egy jogosultnak állapíüató meg iakásfenntafiási támogatás a SZt, 39, § (1) bekezdése
szerint, függetlenül a 1akásban élő személ"vek és hááartások számától,
(5) A normalív ]akásfenntafiási támogatást a Szt, 38, § 8. bekezdése alapján a Képviselőtestüet egy évle á]lapítja meg, amely havi ö§szegét a Polgámeste Hivata1 számítja ki, a SZt,
j8, r.ó,; es r.-7 bekezdé.é-e figr e en r el.
§

(6)

A

nomatív lakásfenntafiási kéIelem benyújtására és elbírálásara vonalkozóan aZ

e

rendeiet 4, § (1) bekezdésébenmegállapitottak szerint kell eljámi.

8.§
(1) Rád Közséei Önkonnányzat Képviselőlestiilete helyi 1akasfenntartási támogalást á]lapít
lneg és nyújt aZ Sá, 38.§ (1) bekezdés c) pontjában fog]alták szerint. az állandó lakcímen

bejelentett helyi lakosnak illetve

e$ütt éló csa]ádnak,

(2) Helyi lakásfenntartási támogatásra igénvléstévente két alka]ornmal lehet belyújtani,
targyév januárban és februárban, valalrint okóberben és novembelben,
(3)

A lrglyi lakásfenntaíási tlímogatás megállapításánál

fog]alt közüzemi költségeket ke11 figyelembe venrri,

az Szt, 38, § (10) bekezdésében

(4)

A helyi lakásfenntartási

(5)

Tá,nogatáslajogosult, akinek egy lőre számított havijövedelme nem haladja meg az
őIegségi n},ugdíj mindenkoli legkisebb összegének 200 %-át, fe]téve, hogy a
lakásfennta]lás elismefi havi költsége a háZtartás ha\i összes jövedelmének 30 %-át

támogatás havi összege: 2 500 Ft, amelyet természetben, számla

fizetéséhezteljesít az öntonrrányzati
felsoIo1t tárlogatható költségeke,

megha]adj a,

hil,atal, figyelerrrme) a szt, 38, § (10) bekezdésben

6
(6)

A kérelmező, illetve házastársa nevére és hat hónapra visszamenőleg szóló közüZemi
szán, ákat a kérelemhez csatolni kel1,

(7) Rád Községi Önkormán_Yzat Képviselő-testülete helyi ]akásfenntartási támogatást nyújt
1ovábbá aZ adósságkezelési szolgáltatásban lészgsüló személyek esetében, ameiy összege havi
2500 Ft, és aíne]yet temészetben villanyfuam, víz- és grizfog;,asztási. vagy egyéb
tüzelőanyag sziimla fizetéséhez- teljesít, figyelemme1 a Szt. 38, § (5) és (9) bekezdésére,

-

A törvényi előírásoknak megfelelő nyilatkozatok]<al és mellékletekkel klegészíteü,
aiakilag és tafialmilag komplett helyi 1akásfenntartási kére]nret, a benyújtását követó n),olc
napon tuli első rendes, vagy akar rendkivüli képvise]ő-testületi ülésen kell elbirálni, majd ax
követően a támogatást a fenti (7) bekezdés szerint teljesíteni.
(8)

A tön,ényi előirásoklak, illetóleg a heiyi szociális ellátásokíól és szociális támogatásokról
szóió rendeletnek alakilag és taltalmilag meg nem feleló, vagy n),ilatkozatok és mel]ékletek
szempontjából hián1,os kére]met. nem lehet döntésr9 a Képviselő-testület elé teieszteni.
(9

Apolási díj
8.§.

(1) Az ápolasi díjra való jogosultságot

aZ

Sa. 41,§.(i)

meg.

(2) Az

és 43/A, §.

alapján ajegyző állapí!a

felül az Sá. ápo]ási díjra vonatkozó
rendelkezéseinek figyelembevételéve1 méltányosságbó1 ápolási dij állapítható meg annak
a hozzátartozónak. aki a vele közös háztartásban élő 18. életévétbetöltött tafiósan beteg
személy ápolását, gondozását végzi és családjában az egy főre juó jövedelen nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetében
annak 150 %-át,
(1) bekezdés a]apján megállapítottjogosultságon

(3) Az ápolási díj összege

az öIegségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a,

(4) Az ápoiási dij megállapítása
Sá,25.

határozatlan idóIe töfiénik, de fennálásának fe]tételeit aZ
(4)
bekezdésére
irgyelemmel,
legaiább kétéventelelül kell vizsgálni,
§

|5) Apolási dij csak e$ lo

után állapitható meg, függetlenüi a gondozottak számától,

(6) Az

ápolást végző §zemély kötelezettségét nem teljesíti, ha aZ ellátott rendszeres
étkeztetésérő1, ápolásalól, az orvosi ellátas biztosításarói nem gondoskodik, az ellátott és
iakókömyezete higiéniás kórülményeinek megtafiásában nem mliködik közre.

Átmeneti segély
9.§

(1) Az Önkormányzat létfenntaílást veszélyeztető lendkívüli élethelyzetbe keült,

vala]]]int

időszakosan létfenntartási gondokkal kiizdő szemé],vek részéleátn]eneti segé1}1 nyú.jt,

7

Létfenntafiást veszélyeztetó iendkívüli é]ethelyzet különösen valamely családtag tartós,
több hónapig taíó betegsége, elemi kár, vagy ellátatlan munkanélkülisége miatt
bekövetkezett jelentős mértékűjö!edelemcsökl(enés.

(2) Az

kívül átneneti segély állapítható meg amak,
akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi n_vugdíj
mindenkori legkisebb összegéi, egyedül é]ő esetén annak 150 %-át.
(1) bekezdésben meghatározott körön

Temetési segély
10.§

(i)

Temetési segély jrir arrnak a rádi álandó 1akóhel}ú eltemettetónek, aki aZ elhun)t
bozzrnafiozőját sajátköltségén eltemetette, és a vele egy háztartásban éló családjában az
egy fóIe jutó jövedelem, az öregségi nlugdij mindenkori legkisebb összegének legfeljebb
300 %-a.

(2)

A temetési segély összege a Po]gfumesteli Hivatal álta1 igazolt köZtemetési költség
la a/o-a, de |egalább az öregségi nl.ugdíj mindenkori legkisebb ősszegének az 50 %-a,

(3)

Ha a temetési segéllt kérelmező rádí á}larrdó ]akcímme1 rendelkező eltemettető o1yan
személy eltemettetéséről gondoskodott. amire nem 1ett volna köteles, az ön]iolmályzat a
köZtenretés teljes költségét temeté§i segélyként megfizeti számára.

Közgyóg} ellátá§
11.§
(1)

Ajegyző

igazolvanlT a való j ogosultságot állapít meg
amak, aki szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt
létfenntaltása veszélyeztetése nélkü1 nem képes elr,iselni,
méltányosságbó1 közgyógyellátási

(2) SzociáIisarr rászorult az. akinek családjában aZ egy fóre számított jövedelem nem haladja

meg az ör9gségi n)ugdíi mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő
esetében 200 %-át, továbbá a havj rendszeres gyógyító ellátás költségének néItékeaZ
öregsógi nlugdíj mind€nkori ]egkisebb összegének legalább 25 %-át eléd,

I(öztemetés
12.§.

(1) A polgámester

a köztemetés elrendelését aZ

Sá. 48,§. előírásai szerint végzi el,

(2) Ha

az eltemettetésre köteles személy kéIelmezi a kőZtemetés költségeinek részletekben
történő mggfizetését,akkor azt a polgiirmester engedélyezi,

(3) RészletfiZgtés esetén a havi törlesáó részletek nag],ságát

jővedelmi
megállapítani,

a kérelmező vagyoni,

viszonyai és egyéb szociá]is körülményeinek 1igyelembelételével

ke11
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(4) Amenr-ryiben
elmulasája,

a

a

részletflzetésre kötelezett kéthavj törlesztő részlet megfizetését
megtéfitésggy összegben válik esedékesséés behajtásáról intézkedni kell.

(5) A köáemetés költségeinek

megtérítéséreköte]ezett személynek a temetési segé]y és a
köZíemetés kö]tségének kü]önbözetét kel1 megtéríteni.

Ellátási formák
13.§.
(1)

A lakásfenntartá§i támogatás, az átmeneti és temetési SegéIy mind pénzbeli, rrrind
temészetbeni lehet, aközgyógyellátás csak termé§zetbeni,

(.2)

AS?]'.47. § (2) bekezdésérelrg,velemmel a i§ndszeres szociális segélyösszegének
minimum2o o/o-a, maximrrm 60 %-a adható természetbeni j uttatás fomrájában, amelyet a
jegyző állapít meg,

III.

FEJEZET

sZocIÁLIs sZoLGÁLr,trÁsor
Étkezt€té§
14.§.

(i) Az étkeztetéskeretében azoknak a szociálisan rászol,tiltaknak a legalább napi e9 szeri.
meleg étkezésérőlkell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetle e]tartottjaik részéIetaltósan,
vagy átneneti jelleggel nem képesek biztosítrni, kiilönösen
- a) koruk,
- b) egészségi állapotuk,

- c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségiik,
- d) szenvedélybetegségük,
- e) hajléktalanságuk

miatt.
(2) Eletkora miatt ráSzoruló az a szenél,v, aki 60. életévélbetöltötte,

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak keli tekinteni azt a személyt, aki mozgásában
koilátozott, kónikus, vag,v aku1 megbetegedése, fogyatékossága n]iatt öimaga el]átásáról részben vagy teljese1] gondoskodni nem trrd,
Fogyatékossága miatt iászorulónak kell tekinteni azt a szemé]}1, aki a fogyatékos
szenélyek jogairó1 és esélyegyenlőségük biztosítás.lról szóló 1998. évi xxvI. törvény
alapjan fogyatékossági tlímogatáSban lészesül,
(,+)

Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak keli tekintenj azt a
személí, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga el]átására részben
(5)

képes.
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(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak ke]l tekinteni azt a személ}1, aki bejelentett

lakóhellyel

nem rendelkezik, kivéve aá, akinek bejelentett lakóhe]ye a haj]éktalan szállás.

A kéleJnező az (1) b)-d) pontját a háziorvos vag!, a kezelőorvos igazolásával tanúsitja.
AZ ,,Együtt a Gyermekekét Gyennekjóléti Szolgáat"családgondozója a kélelenr beadását
követően kömyezettanulmán}t készíta kérelmezőnél a szociális rászoTu]tság megállapítása
(7)

érdekében.
(8)

Az étkeztetéstörténhet
a) hazhoz történő szá]lítással
b) jogosult általi e]vitelle]

Az étkeztetést az önj(onrrányzat
otthonos ovoda konl,ha útián.
(9)

hétfőtől péntekig biztosítja a rászorulóknak, Rád Napközi

(10) A szolgáltalást igénylő kérelmezőnek a 9/1999.(XL 24.) SZCSM rendelet 1. számú
melléklete sze nti kéIelmet ke1lbenyújtania a Polgánrresteri Hivatalba,.
(11) Étkeztetésügyében a döntés, a polgámestel hatáskörébe tarlozik,

A kéIelmezó elutasítás esetén a Képvise]ó-testülethez fordulhat kérelméve],
AZ étkeztetés1érítésidíját előre, minden hónap 1o-ig az óvoda élelnrezésvezetój
befizetni,
(i 3)

éné1ke11

(14) Ha a kötelezett a befizetést elmulasztoíla, az intézínény\-ezető 15 napos lratáridő
megjelölé§éve] a fiZetésIe kötelezettet írásban felszólítja az elnraradt té tési díj befiZetéséIól.

A

fenntaító az iníézrnény,rezető tájékoáatása alapjfu intézkedik a térítésidíj hátralékának

behajtásáIól,

(l5) Ha az ellátást betegség vagy más ok niatt a jogosult nem kívánja igénybe venrri, a
távolmaTadást az intézményvezetőjéngk 1egalább két muntanappal a távolnaradást
megelőzően írásbarr be kell jelenteni, Errnek elmulasaása esetén csak a távolmaradás
kezdetétő] számított 3, muirl<anaptól mentesülté tési díjfiZetésalól aZ igénylő,
(16), Meg

kell szüntetni aZ étkeáetést, ha

a) a

aZ ellátott

szociális rászorultsága nrggszúnjk.

b) atovábbi ellátásra nem taí! igén}1,
c) elhalálozik,
d) aZ ellátott a téIíté§idíj megfizetésétfigyelmeágtés ellenéle eln]u]asáotta, íeltéve,

hogy annak megfizetésére egyébként képes 1enne,
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15. §

Étkezteté§ térítésidíja

A személyes gondoskodást n)ütó étkeztetéSérttérítésidijat keil fizetni, A szociális étkezés
térítésidíját a nevelési-, oktatási intézményekben ellátott gyemekek és tanulók-, az
(1)

öntormányzat alkalmazásában ál]ók, továbbá a lendég és szociális étkeztetésben részesülők
közétkeáetésével kapcsolatos tédtések szabáyozásáról, SZóló többszöI módosított 1/200] ,(L
30,) szánrú rendelet 1, számú melléklete tallalmazza,
(2)

A té tési d!

fiZetésére kötelezettek| az ellátást igén,vbevevő, aZ e]látást igénybevevó

tafiásfua, gondozásáIa köteles és képes személy,

A szociális

étkeztetés személyi télítés1díjái az egy ada$ajutó miiködésj kö]tseg. és aZ
állami normatíva alapján álapítja meg az ö.kományzat:
(3)

szakositott ellátá§ok
16,§

(1) Ha életkoi]k, egészségiállapotuk, valamint szociáiis helyzetük miatt a rászorult
személ,vekről az alapellátás keretében nem 1ehet gondoskodni, a rászorultakat
állapotuknak é§ hel,vzet|iknek megfelelő szakosított ellátási fornrában (intézmények)kell

gondozni,

(2) Az intézményi ellátások igénybevétele az

(3) A kérelmet a kérelmező állandó

ellátást igényló kéreltlrére történjk.

1akóhelye szerintj Hivatalánál ke11 b§nyújtani,

Házi §egítségnyújtás
17.§

(1) Hazi

segítségn),ujtás keretében a szolgáltatást igénybe vevó szenrély saját
lakókömyezetében ke11 biaosítani az önálló életvite1 fenntartása érdekében a szükséges
ellátást-

(2) A házi segítségnyújtásigénybevétele szempontjából szociálisan rászorult

az. akinek

egészségiállapota indokolja a szolgáltatás biztosítását.

(3) A

(2) bekezdés szerinti feltétel ferrnállását jogszabáiyban elóífiak aiapján ke11 igazolni.

Iv.

FEJEZET

ZÁRö RENDtLh,EzÉsEK
18. §

Iendelet 2010. december 31-én lép hatál;úa, rendelkezéseit a 2011, január 1. uttán
benyújtott kérelmek esetében, és elindított ügyekben ke)l alkalmazni,

(1) E
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(2) A lendelet kihirdetés&ő1 ajegyzó gondoskodik.
(3) A

lende]et hatálybalépésévelhatályát vesái a képviselő{estúlet a hell,i szoclális
ellátásokJó] é§ támogatásokól szóló 13/2008,(xL 30,) Iendelette] módosított l/2007,(I.
31.) számú rendelete.

(4)

A

rendeletben §zabályozott kifizetéseket a Polg]irmesteri Hivatal pénztárából kell
elvégezni, illetőleg átutalni. A mozgáskorlátozottak esetében kéI9]emTe lel]eJ átrliálács3l
is teljesíteni, vagy a hivatalban aZ akadály-mentesített ügyfélszolgálat1 irodában kifizotni,

(5) A temészetbeni ellátások

végrchaitása a Polgárrresteri Hivatal feladata.

(6) E

rendeletben nem szabályozott kéIdésekben a szociális igazgalásró] és szocjális
ellátásohól sZóIó, többször módosított 1993, él,j lI1. törvény lendelkezései az irán,vadók.

(7) A 13/20i1.(lX,22,) számú módosító lende]et és a helyi szociális ellátásokól és szociá]i§
támogatásokól szóló 10'/201O.(XL 25.) számú önkolmanyzati lendelet egységes
szelkezetbe foglalásáról és köZzétételéIő] a jegyző gondoskodik.

(8) A

13/2011.0x, 22,) szr{nrú módosító rendelette] módosított és a helyi szociális
ellátásokól és szociá]is támogatásokó1 szóló ]0/2010.(x1. 25.) szárrrú önl(onnányzati

rendelet előíIásait a még eldöntetlen fo]yó ügyekben is alkalmaznj

ke11,

Rád, 2011. szeptember 22,

Rutkai Róbert
jegyzó

A rendelet kihirdetve, hatalyos,
Rád, 2011, szeptember 22.
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Rutkai Róbert
jegyZő
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