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iarrib Ktizs69 Onkorminyzata
K6pvisclii-testtlct6nek

5. szamu

jegl,z6kiinyve

K6sziilt: Garib Ktizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2019. jrilius 22. napjin
megtartott rendkiviili iil6s616l

.l[.GyzoKoNYv
Kdsziilt: Gar6b Kozs6g Onkorrndnyzata Kdpviselo{estijlet6nek 2019. jrilius 22. napjAn a Gar5bi
Fal uh6zban megtartolt rendkiviil i Ildsdrol.
Kor 6cs Zol16n
polgirmester
Nagy Antalnd
alpolg6rmester
'fardcskozhsi
iolrqal riszt vesz: dr. furza CsabaJ6zsef jcglzo
Jelen vannak

Kor'ics Zolt6n polsdrmester kdszonldtte a jelenldvoket. Megrillapitotta, hogy a kdpviselok kiizti I Szegi
Szabolcs tdvol maradt, a testiilet hat6rozatkdpes. Elmondta, hogy az ilnkorm6nyzat hatSlyos SZMSZ-e

szerint, halaszt6st nem tiiro esetben

a

polg6rmester

a

kepviselotesttilet iil6sdt rovid

tton

is

6sszehivhatja. Ebben az esetben birmilyen 6rtesit6si mod iginybe veheto.

Napirendi iavaslal
Javaslat szdpkor[rak kdszcint6sdre, t6mogat6sira

Napirendi pont tirgyal{sa
Kovdcs Zolt6n oolgdrmester t6j6kozatta a jelenl6v6ket, hogy az6rt kertilt sor a rendkiviili iil6s
tjsszehiv6sdra, mert GarAbon Ndgel J6nosnd a 90. sziilet6snapja alkalm6b6l a Nyugdijfoly6sit6
Igazgat6s6gt6l drkezett oklevelet szem6lyes 6tad6ssal k6fte, melyet a Polg6rmester Ur ad at. Nagy
Antaln6 alpolgiirmester javasolta, hogy az dnkormenyzat is kdszdntse ugyantgy, mint a
Nyugdijfoly6sit6 Igazgat6s5g, emldklappal ds p6nzjutalommal.
A polg5rmesler elmondta, hogy ehhez azonban az dnkorm6nyzat szoci6lis rendeletdt sziiksiges
m6dosilani. Elkdsztilt a rendelettervezet (1. szimri mell6klet), melyet az ii16st el6tt mindenki
megkapott, 6ttanulmAnyozhatott.

A polg6rmester k6rte a k6pviselok 6szrev6teleit, hozzisz6litsait a napirendi ponttal kapcsolatban

A k6pvisel6k egyet6rtettek a polg6rmester el6terjesztds6vel

6s egyhang[rlag

-

2 igen szavazallal

-

az

al5bbi rendeletet alkotta:
Ga16b Kiizs6e Onkorminyzata K6pvisel6-tcstiilet6nek

9.(VI.5.) tinkorminyzati rcndelqte
telcpiil6si t6mogat6sokr6l, a szem6lyes gondoskodist nyrijt6 szocirilis 6s
gyermekj6l6ti ellitisokr6l sz6l6 412016.(1X.5) tinkorminyzati rcndelct
m6dositisirrll
6/201

A

A rendelet a jegyz6kdnyv 1/a mell6klete

Tdbb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polg5rmester irr megktiszcinte
r6szv6telt, 6s az iil6st bezarta.
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Gar6b Kdzs6g Onkormiinyzata K6pvisel6-testiiletdnek
2019. jtlius 22. napjin megtartott rendkivtili tilds6rol

-;x

Kovrics Zoltrin polg6rmester

Nagy Antalni alpolg6rmester

....u'il.s'411t

Szegi Szabolcs k6pviselS
Tandcskoz6si i oggal 16szt vesz

\dr. Turza Csaba J6zsefjegyz6

I

ako ssag 16szdrol mecielente k

I

l.

Ailxru^;

,Alllj'bld

(i a rrib

6nkormAnvzata K6nr isel6-test iilet6nek
...../2019. ( V.......) tinkormrinvzati rcndelel-tenezete

A tclcpiil6si tf mogat:isokr6l, a szem6lyes gondoskodist nyrijl6 szociilis 6s gycrmekjril6ti
el16trisokr6l sz6l6,l/2{)16.(IX.5) iinkorminlzati rendclct m6dositis:i16l

Car6b Ktizseg Onkorm6nyzat6nak Kepviselo-testiilete
az Alapt<irv6ny 32. cikk ( I ) bekezd6s a) pontjrlban valamint a Magyarorsziig helyi
dnkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrvdny 13.{ (l) bekczdds 8a. pondiban meghat6rozott

feladatkcireben elj6rva a kdvetkeztiket rendeli el:

Gar6b Krizs6g Onkom6nyzata K6pvisel6-testiiletdnek a telepiil6si t6mogat6sokr6l, a szern6lyes
gondoskod6st nyrij16 szoci6lis ds gyermekj6l6ti ell6tSsokr6l sz6l6 4/2016.(lX.5) tinkorm6nyzati

r.s

rendeleldnek (a tov6bbiakban: R.) 1.$ (4) bekezddsinek a) pontja az al|bbi alponttal eg6szi.il

ki:

,,1.{ @ a) ae) szipkor

2.$. AR,

az

alibbi

ak kAsziintdse, tdntogatdsa"

10. $-sal eg6sziil ki,6s az eredeti 10.$-22.$ szAmozbsa I I .$-23.$-ra vrlltozik:

A kipviself-test let a Sztpkor akjubileumi ktjszdnttsdrdl sz6l6 kormdnyrendelet alapjin
illami juttatdsban riszesithet6 szdpkor szemdlyt koszdnli ts tdmoE:aljo, ha a szipkorit szemily
Gardb telep ldsen sziiletell ts iletvitelszerffen ott lakik,
Gardb lelepiilisen sz letett, tlen elszeriien ott dlt, azonban kora, egdszsigi dllapola miatl
lak6helydt6l tdvol ( hozzdtartoz6kndl, litmeneti olthonban ) tarl6zkodik,
a 90. detdvdnek betdltdsdt megel6z6en legakibb l0 dve Gardbon lakik,
is a juttatdsi igdnyit szentdlyes oklevil dtadtissul kirte o Nyugdijfoly1sirrl lgazgotbsrigt6l.
(2) A tcintogatds mirtdke
a) 90. dlettvet betalbtt szemilynek 90.000.- Ft/J6,
b) 95. iletiver betdltdtt szemilynek 95.000.- Ft/Jii,
c) 100. ilerdvet bebltdtt szemilynek 100.000.- Ft/fu.
,, 10

f(l)

(3) A ttimogatast d polgarmester vag) az alpolgrirmesler, dkaddlyozlalrisuk esetdn ajegyzd adia
dt az rillami oklevdl dtaddsdval egtiddben.

3.ti Ez a rendelet a kihirdet6s6t koveto napon l6p hat6lyba 6s a hat6lyba l6p6st k6veto napon hatSlySt
veszti.

Gar5b,2019.jilius...

Kov6cs Zoltfn sk
polgermester

dr. Turza Csaba J6zsef sk

jegyz6

,(a

aa'uu' ad/ehLl

(Jar{b Kiizs6g Onkormf nvzata K6pviseld-testiilet6nek
{/20 1 6.(IX.5.) tin kornrri n} zrti rendelete
a telepiil6si t6mogat{sokr6l, a szcmdlyes gondoskoddst ny[jt6 szocidlis 6s gyermckj6l6ti cl16t{sokr6l
G

ariib Ktizsdg Onkormdnyzata kdpviselo-testtlete a szoc irilis igazgatiisr6l ds a szociiilis ellatiisrol sz6l6 I 993.

dvi III. tv. (toviibbiakban: Szt.) l.$-rinak (2) bekezd6sdben, 10.$

(l)

bekezdiscbcn, 25.{ (3) bekezdis b)

bekezddsdben, 45.$-riban,48.$ (4) bekezddseben.92.Q (l) bekezd6sdben. a
pontjeban,26.$-riban,32.$
I I 5. g (3) bekezddsdben. a 132.$ (4) bekezd6sdben. valamint, a gyermekvddelemrcil is gy6rniigyi igazgatiisr6l

(l)

szolo 1997. dvi XXXL tdrvdny (toviibbiakban: Gyvt.) 18.$(2) bekezd6seben. 29.Q-6ban. 131. S (l)
bekczdes6ben kapott felhatalmaziis alapjiin, a Magyarorsz6g helyi dnkonnrinyzalairol sz6l6 2011. evi
CLXXXIX. tdrv6ny l3.s (l) bekezdds 8. pontj6ban meghatdrozott feladatkdreben eljdrva a kdvetkezoket
rendeli el:

I.

FEJEZET

AZ ELLATiS ALTALANOS SZABALYAI

A rendelet hatilya
1.S
I ) A pdnzbeli elletiisok tekintetdben e rendelet tertileli hatalya Gar6b kitzs6g kaizigazgat6si teriiletdre terjed
ki.

(

(2) A rendelet szemdlyi hat6lyiira vonatkoz6an az Szt. 3.Q-a, 6s a Gy!t. 4. $-a az irrinyad6 a (3) bekezdds
figyelembev6tel6vel.
(3) A rendelet szem6lyi hatrilya a szoci6lis ds gyermekj6leti szolg6ltat6sok tekinteldben Car6b ktizsdgekben
lak6- . vagy tart6zkodiisi hellyel rendelkez6 ell6test ig6nylo ds ig6nybe vevokre terjed ki.
(4) E rendelet largyi hatiilya az aLibbi temogatasokra terjed ki:
a) P6nzbeli 6s termdszetbeni telepiildsi t6mogat6sok tekinteldben:
aa) rendkiviili telepiildsi lemogatAs
ab) temetdsi tamogates
ac) csalidok iskolakezddsi tamogatAsa
ad) lakoss6g kar6csonyi tamogatasa
ae)

sz6pkorriak ktisztint6se, timogat{sa

b) Szociiilis ds gyermekvddelmi szolgAltatdsok tekintetdben
ba) falugondnoki szolgiilat
bb) dtkeztetds,
bc) hAi segitsdgnytjtas,
bd) csal6dsegitds,
be) gyermekj616ti szolgeltatAs

Eljirisi

rendelkez6sek
2.$

(l) Az

e rendeletben szabdlyozott p6nzbeli ds termdszetbeni lelepiil6si 6mogatiisok megdllapitrisa irrinti
kdrelmeket a Miitrasz6l6si Ktjzcis Onkormanyzati Hivatal Cserh6tszentivani Kirendehsegdn (a tov6bbiakban:
Hivatal) lehet sz6ban vagy iriisban el6terjesreni.

- ha tdrveny miiskdnt nem rendelkezik az a szoci6lis hat6skdft gyako116 szerv bir6lja el,
amelynek illetdkessdgi leriiletin a kdrelmezo Iakcime van.
(2) A kdrelmet

(3) A szemdlyes gondoskoddst nyirjto szocidlis alapszolgiiltatiisok ig6nybevetele 6nkdnles. Az elldtdst
igdnylo a kerelmit a szerndlyes gondoskodiist nyfjt6 szociAlis ell6trisok igdnybevdlelerol sz6lo
911999.(X1.24.) SZCSM rendclct I . mellcklete szerinti formanyornlatviinyon nyfjthatia be.

(4) Elektronikus iton e rendelet hatdlya alii tartoz6 iigyek nem inldzhet6ek.
3.S

(l) A kdrelmezo kdteles a kdrelmiben saj6t, valamint a vele egy hdaartdsban lak6 szemdlyek adatairol,
jdvedelmi viszonyair6l nyilatkozni, tovebbe a kdrelem benyirjtisrival egyidejiileg kdleles a jdvedelmi
adatokra vonatko26 bizonyitdkokat kt!relmdhez becsatolni.

(2) A p6nzbeli 6s termdszetbeni telepiildsi lemogatAsok megAllapitiisa iriinti k€relem tartalmazza:
a) a t6mogatiist igdnylo szemelynek az Sa. 18. $-6nak a), c), h) pontjriban szereplo adatait,
b) az ig6nyelt telepiil6si tdmogatiis jogosults6gi feltdteleire vonalkoz6 adatokat. nyilatkozatokat.
A jdvedelemtol fiiggo telepiildsi t6mogat6sok esetdben ajtivedelem tipusanak megfelelo igazolis vagy annak

f6nymesolata

a

jdvedelemrol tett nyilatkozat mell6klete.

(3) A jdvedelem

a) munkaviszonyb6l szttrmaz6 jrivedelem esetdn a kdrelem benytjt6s6t megelozo havi netl{i keresetrol

kiallilot munk6ltat6i

igazoliissal,

b) nyugdij, rokkantsegi elldtds, rehabilitdci6s elliitiis, egydb nyugdijszerr.i elliitiis esetdn a kifizetett ell6t6st
igazol6 szelvdnnyel, banki 6tutal6ssal, a nyugdijfoly6sit6 szerv 6ltal t6rgy6v elej6n megkiilddtt elszamoldsi
lappal, vagy az ell6t6st megellapit6 hatarozattal
c) rilLiskeres6si tiimogat6s eseten a Munkaiigyi Kirendeltsdg 6ltal ki6llitoft, a k6relem benyfjtas6t megel62()

h6napban foly6sitott t6mogatas dsszegdnil sz6l6 igazolissal, ennek hiriny6ban az utols6 havi foly6sit6s
<isszegdt igazol6 szelvdnnyel vagy banksziimlakivonattal, vagy banki igazoliissal,
d) vallalkoz6sb6l sz6rmaz6 jcivedelem esetdn az ad6hat6s6g riltal kirillitott igazoliissal, az ad6bevalliissal le
nem zAd idoszakra vonatkozoan havi bontrisban ki6llitott k<inyveloi igazolissal, ennek hi6ny6ban a
v6llalkoz6 nyilatkozat6val,
e) dsadndij esetdn a k6z6p-, illetve fels6oktat6si int6zm6ny riltal kiiillitott igazoldLssal, vagy a sziimit6gepes
nyilv6ntartasb6l kinyomtatott, es a halJgato al6iriisiival elliitott adatlappal,
f) egydb j<ivedelem esel6n irAsban teft nyilatkozattal igazolhat6.

(4) A jogosultsAg meg6llapit6sakor figyelembe

vehet<i jdvedelemre vonatkoz6an

az Szt. 10.$ (2)-(3)

bekezddse az ir6nyad6.

(5) A jdvedelem szimitdsakor figyelmen kiviil hagyand6 jdvedelemre vonatkoz6an az Sa. 10.8 (4)-(5)
bekezddse az iriinyado.

til sziiksdges egyes specidlis
igazoliisok 6s bizonyitdkok kiire a konkrdt ell6t6si forma szab6lyoz6srin6l keriil felsorol6sra.
(6) A jogosults6gi feltdtelek megdllapit6siihoz e g-ban szabiilyozottakon

(7) Nincs sziiksdg igazol6sra azon adatok tekintet6ben, amelyek a Hivatal nyilventartris6ban fellelhetok,
valamint a kdzigazgat6si hat6siigi eljiiriis ds szolgiiltatiis iiltaliinos szabiilyairdl sz6l6 2004. dvi CXL. tdrvdny
(a tov6bbiakban: Ket.) 36. S-6nak (2)-(3) bekezddsdben foglaltak szerint az adat, illewe igazoliis
beszerezhet6.

(8) Amennyiben a pdnzbeli ds termdszetbeni telepUldsi t6mogatiis megAllapitiisa iriinti k6relemben eloadott
dletkdriilmdnyek vizsgalau kapcs6n a kdrelem megalapozott elbir6l6sa sziiksdgessd teszi, az igdnylon6l
kdmyezenanulmdnyt kell kdszireni.
(9) Nem kell krirnyezettanulmiinyt kdsziteni az igdnylclrol, ha dletkdriilmdnyeit a Hivatal mAr b6rmely iigyben
a k€relem benyfjlAsat megelozo egy dven
vizsgiilta, ds azokban ldnyeges viiltoz6s nem
feltdtelezheto.

beltil

A

p6nzbeli ds termdszetbeni telepiildsi tamogatdsra val6 jogosultsiig elbirriliisiihoz
kdtelezhet6 ana, hogy csal6dja vagyoni viszonyair6l a 63/2006.(111.27.) Korm6nyrendelet

(10)

szerinti formanyomtatvanyon nyi latkozz6k.

a

kdrelmezo

l.

melldklele

I I ) A penzbeli ds termdszetbeni telepiilesi liimogatasra valo jogosultsag. a iogosultat 6rinto jog es
kdtelezettseg meg6llapitiisiira. tovabbii a hatosrigi ellenorzdsre a krizigazgat6si hatosiigi eljiiriis es
szolgdltatds 6ltaliinos szabiilyairol szolo ttirveny rendelkezdseit kell alkalmazni.

(

Hatdsktiri szab6lyok
4.S

(1) A kdpvisekitestiilet a sajAt hatiiskdrdbe tartoz6 pdnzbeli 6s termdszetbeni telepiildsi
esetdben, a hatriskdr gyakorl6s6t a polgdrmestefie ruhtaza

l:imogatasok

il.

(2) A kepviselo-testi.ilet az Szt.48. $-a szerinti kdzemet6s elrendel6sdvel kapcsolatos hatdskdr gyakorkisrit a
pol 96rrnestene ruh6zza.

A tdmogatdsok foly6sitdsa
s.s

(l) A nem rendszeres t6mogat6sok kifizetdse

az elliitiist megiillapit6 haliirozatban megjeldlt idopontban
jogosult lakoss6gi foly6sz6mlij:ira tdrtdno etutales tlj6n. HAzip'nztdrb6l
tdrldno kifizetds esetdn a tiimogatiist ajogosult, vagy meghatalmazotda veheti fel. A hrzipdna6rb6l tdrt6no,
a ddntest kdveto azonnali kifizetds ldtfennlartest vesz6lyezteto, rendkivtli dlethelyzetbe keriilt szem6ly
tdrt6nik a hdzip'nnirb'l, vagy

a

esetdben tdrtdnhet.

(2) A rendkivtili telep0ldsi tdmogatiis termdszetbeni formiiban
tdmogatiist megeilapit6 hatarozatban kell rendelkezni.

is ny[jthato. A foly6sit6s m6dj616l a

II. FEJEZET
SZoCIALIS B.iSZORULTSAGT6L FTGG6 PENZBELI fS TERMeszoTNTNT TTIEPiJLf, SI
TAMoGATASoK
Rendkiviili tclcpiildsi t6mogatds
6.S

(l) A

k6pvisel6-testiilet

a

ldtfenntart6st veszdlyeztet6 rendkiviili dlethelyzetbe keriilt, valamint az

idoszakosan vagy tart6san ldtfenntartAsi gonddal ktizdo szemdlyek rdszdre rendkiviili telepiildsi t6mogatiist

iillapit meg.
(2) Rendkivuli telepuldsi temogatdsban elsosorban azokat a szemdlyeket indokolt rdszesfteni, akik tinmaguk,
illetve csal6djuk l6tfenntartilsiir6l miis m6don nem tudnak gondoskodni vagy alkalmankdnt jelentkez6
tdbbletkiadiisok igy kiildndsen betegsdghez, hal6lesethez, elemi kiir elhiiritiisahoz, a valsiighelyzetben l6vo
v6rand6s anya gyermek6nek megtart6sehoz, iskol6ztatdshoz, a gyermek fogadrisiinak elokdszitds6hez, a
nevefdsbe vett gyermek csal6djiival val6 kapcsolattartAsihoz, a gyermek csaliidba val6 visszakeriil6s6nek
elosegitdsdhez kapcsol6d6 kiaddsok - vagy a gyermek h6tr5nyos helyzete miatt anyagi segitsdgre szorulnak.

(3) A rendkivuli telepiildsi tiimogafis kdrelemre ds hivatalb6l kiilcintisen nevel6si-oktatrisi intdzmeny.
gyiimhat6seg vagy miis csaliidvddelemmel foglalkoz6 intdzmdny, illetve termdszeles szemdly vagy a
gyermekek drdekeinek v6delm6t elLit6 tarsadalmi szervezet kezdemdnyezdsdre

-

is meg6llapithat6.

(4) Rendkivtili teleptil6si t6mogates term6szetbenijuttat6sk6nt is nyfjthat6.
(5) Ldtfenntart6st vesz6lyezteto rendkiviili 6lethelyzetnek minosiil, ha a kdrelmezri csaliidj6ban igazoltan
a) tart6s betegs6g, tart6s tiippdnz vagy rokkantsag miatt jelentos jdvedelem-kiesds ktivetkezett be,
b) elemi kiir vagy baleset miaftjelentos anyagi k6r keletkezett,

c) gy6gy6szati segddeszkdZ kell beszerezni 6s a seg6deszkdzre szorul6 szemely k6zgy6gyell6t6sra nem
jogosult,
d) legfeljebb hiiromhavi kdzi.izemi dijtartozes halmoz6dott fel, melyet <inerobril nem tudnak kiegyenliteni,

e) a nyugdij vagy egycb rendszeres pdnzellal6s Iblyositiisa ajogosultsiig meg6llapitds6nak elhrfrzoddsa

miat

kdsik.

(6) A kdpviselo-tesliilet a rendkivtili telepiilisi tdmogat6s megallapitiisiival kapcsolatos hatiiskdr gyakorl6siit
a polg6rmesterre ruhAz:za

ti.
III. ['EJEZET

EGYEB PENZBELI fS TERMESZETBENI TELEPUIEST TAPTOCITASOX
Temet6si timogatAs

7.S

(l) Az

dnkormdnyzat temetisi k<iltsdgekhez val6 hozzdj6ruliskdnt temetdsi temogatest nyLijt annak, aki
rendkiviili telepUldsi tdmogafist ezen a cimen nem ig6nyelt, es aki az elhunyt szemdly temetesdrol
gondoskodott.

(2) A temetdsi temogat6s dsszege egyszeri 20.000 Ft.

(3) A temel6si

tamogatas iriinti kdrelmet a haliileset bekdvetkezesdtol szemitott 60 napon
benyrijtani. A hatarid6 elmulaszt6sa jogveszto.

bcliil

lehet

(4) A kdrelemhez csatolni kell a nem helyben anyakdnyvezett elhunyt szem€ly halotti anyakonyvi kivonatiit
es a temelds k<iltsdgeirol - a trimogatiist kero, vagy a vele egy hdztart6sban elo csal6dtagja nevdre ki6llitott temet6si szemla eredeti pdldanyiit.

(5)

A

temetdsi tamogatds megiillapitrisaval kapcsolatos hat6skiir gyakorliset

a

kdpvisel6-testiilet

a

polgiirmesterre ruh^zza.

Csal6dok iskolakezd6si tAmogat6sa
8.S

(l) A Kdpviselo-testtilet

a csaladok rfsz€re az iskolakezddssel kapcsolatos kiadiisok enyhildse drdekdben
iskolakezddsi t6mogatAst allapit meg, amennyiben az adott 6vi kdlts6gvet6s ezt lehetovd teszi.

(2) A tAmogat6s formdja lehet p6nzbeli ds termdszetbeni tiimogatas.

(3) A tamogat6s dsszegdt a kdpviselotest0let az augusztus havi iilds6n hatArozza meg, melynek kifizetdse
htuipdnz6rb6l tdrtdnik.
Lakossdg karicsonyi tSmogat6sa
e.$

(l ) A Kdpviselo-testiilet a lakossiig rdszdre egyszeri kar6csonyi tiimogat6st iillapit meg, amennyiben az adott
6vi kdltsegvetds ezt lehetcivd teszi.

(2) A tAmogat6s form6ja term6szetbeni t6mogat6s
10.s

Sz6pkorf ak kiisztint6se, timogatisa
(1) A k6pvisel6-testiilet a Sz6pkorfiak jubileumi ktisztint6s616l sz6l6 korminyrendelet alapj:in
rillami juttatisban r6szesithet6 sz6pkori szem6lyt kiisztinti 6s timogatja, ha a sz6pkorrl szem6ly
Garib telepiil6sen sziiletett 6s 6letvitelszeriien ott lakik,
Garrib telepiil6sen sziiletett, 6letvitelszeriien ott 6lt, azonban kora, eg6szs6gi illapota miatt
lak6hely6t6l tivol ( hozzitartoz6knil, itmeneti otthonban ) tart6zkodik,
a 90. 6let6v6nek bettilt6s6t megel6z<icn legalibb l0 6ve Garibon lakik,6s a juttatesi ig6ny6t

szem6lJ,es oklev6l ritadissal k6rte a Nyugdij folv6sit6 Igazgat6s6gr(il.

(2) A t:imogatis m6rt6ke
a) 90. 6let6vet bctiilttitt szcm6lynek 90.000.- Ftlfti,
b) 95. 6let6vet betiilttitt szem6lynek 95.000.- Ft/f6,
c) 100. 6let6vet bettilttitt szem6lynek 100.000.- Fr/f6.
(3) A tAmogatist a polgirmester vagy az alpolgirmester, akad{lyoztatisuk
eset6n a jcgyz6 adja

it

az

illami okler6l Stadrsival

egr id<ibcn.

IV. FE,'I]ZT]T
SZOCIALIS ES GYERMEKVEDELMI SZOLG,{LTATASOK

l1.s
(

I

) Az rinkormiinyzat a kdvetkez6 szolg6ltatiisokat biztositja:

falugondnoki szolg6lat,
6tkezletds,
h62i segitsdgnyljt6s,
csal6dsegit6s,

gyermekj6l6ti szol96ltatiis

Falugondnoki szolgilat

r2.s
(l ) Celja
a) a telepiilds alacsony lakoss6gszim6b6l 6s intdzmdnyhiSnyb6l fakad6 hritninyok csdkkenl6se, a telepijldsi
eletfeltdtelek javit6sa, a szolg6ltat6sokhoz, kdzszolgaltatasokhoz val6 hozzdjutas el6segitdse.

b) a szoci6lis alapszolgiiltat6sok ki6pit6s6nek el6segit6se, kedvezo gazdasiigi folyamatok elindit6sa, a
telepul6si funkci6k bovitdse,
c) Kttzitssi{ejlesztis, a helyi tdrsadalom is a civil szfira erdsittse a jobb dletmin6sdg eldrise irdekdben.
(2) A falugondnoki szolg6hatris ig6nybev6tel6re jogosult az a telepiildsen dletvitelszerrjen tart6zkod6
szemdly, aki szoci6lis ktiriilmdnyei, ezen beliil kora, egdszsdgi 6llapota 6s egydb aktu6lis dlethelyzete alapjer.
alkalmilag vagy tart6san az al6bbi szolg6ltatasra is jogosult:
a) kdzremrikddds az dlkeztetdsben.
b) kdzremiik6d6s a hAzi segitsdgnyljtesban,
c) kdzremiik<id6s a kdzdss6gi 6s szoci6lis inform6ci6k szolg6ltatrisriban;
d) az egdszs6giigyi elliitiishoz val6 hozz4jfies bi^ositasa, igy
a hriziorvosi rendel6sre

-

szillit6s,

az egydb egdszsdgilgyi int6zm6nybe szillit6s,
a gy6gyszerkivaltas 6s a gy6gyAszati segddeszkdzdkhlz val6

hozziifies bizosit6sa;

e) az 6vodriskort, iskoldskoru gyermekek szillit6sa, igy
az 6vodriLba- iskokiba szillitiis,

-

az egydb gyermekszellit6s.

f) cgy6b szocirllis 6s gyermekj6l6ti alapszolg6ltat:isok biztositisiban va16 kdzremiikiid6s
(3) a falugondnoki szolgriltatiis kdrdbe tartoz6 kiegdszito feladatok

(
(a) a kitzossdgi. mr:ivelodisi, sport- ds szabadid6s tevdkenysdgek szervezdse, segit€se szinhiiz, kir6ndukis'
helyi rendezvinyek stb. )
b) az egydni hivatalos tigyck intdzisenek segitese, lakossrigi igdnyek tovdbbit6sa,
c) az egydb lakossiigi alapszolgeltatiisok bizlositds6ban val6 ktizremtikddes

(4)A falugondnoki szolgaltatiis kdribe tartoz6 dnkorm6nyzati feladatok

megold6sdt segito kdzvetett

szolgeltatAsok:
a) a falugondnoki szolgillat miikdd6sdvel kapcsolatos teend<ik ell6tdsa
b.1 drubeszerzds az dnkormdnl zat reszdre
c) onkorm6nyzati hivatalos iigyek intdzes6nek sziillitassal tortdno segitese

d) dnkormrinyzati informiici6k kdzvetitdse a lakoss6g rdsz6re
13.S

A Falugondnoki szolgiltatist a k6pvisel6-testiilet ingyenesen biztositja

ttkeaet6s
t4.$
(l ) Az 6tkeztet6s keretdben azoknak a szoci6lisan r6szorultaknak a legalabb napi egyszeri meleg dtkezdsdrol

kell gondoskodni, akik aa rinmaguk, illetve eltartottjaik rdsz6re tart6san vagy atmeneti jelleggel nem kdpesek
biztositani, ktildnosen
a) id<is koruk miatt 65 dv feletti szemelyeknek
b) egdszsdgi Allapotuk miatt (orvosi igazolis alapj6n tinelliitiisra kdptelen. vagy reszben kdpeseknek)
c) fogyat6koss6guk, pszichiAlriai betegs6gtlk miatt ( owosi igazoliis alapjiin 6nell6t6sra kdptelen vagy r6szben
kdpeseknek )
d) szenveddlybetegsdgi.ik miatt (orvosi igazol6s alapjiin dnell6t6sra kdptelen vagy reszben kdpeseknek)
e) hajldktalans6guk miatt szoci6lisan r6szorultak azok a szemdlyek, akik nyilatkozatukban dletvitelszerfi
tart6zkodasi helyiikkdnt az <inkorm6nyzat illetdkessdgi teriiletdt jekiltdk meg.
(2) Etkeztetdsben rdszesiti az dnkormanyzat aa az igeny]re,l, illetve az iiltala eltartottat is, aki j<ivedelmdtol
fiiggetleniil kora vagy egdszs6gi iillapota miatt nem k€pes az dtkez6sdr<!l mds m6don gondoskodni.

(3) Az rinkorm6nyzat lehelosdget biaosit a telepiildsen dlo fogyatdkos szemdlyek, pszichiiitriai betegek,
hajldktalan szemdlyek vagy szenved6lybetegek rdszdre az dtkeaet6s igdnybev€teldre, illetve segitsdget nytjt
a saj6t lak6helyiikdn tdrtdnd dtkeZetds biztosit6sera.

ls.s
(1) A jogosull, a t0rv6nyes kdpviselo, vagy tartilsra 6s gondozdsra koteles hozzitartoz6 az elliLtds,rt
jiivedelme alapj;in napi szemdlyi t6ritdsi dijat fizet.
(2) Az 6tkeztetds intdzmenyi ldritdsi dija az egy ellitottra jut6 szolgiiltatAsi dnkdltsdg ds normaliv iillami
hozzij6rul6s k0ldnbdzetdnek egy dteladagra jut6 dsszege.

(3)Haazell{t{srajogosult tart6si vagy 6rdkl6si szerzoddst kdtdft, a tdritesi dij fizet6s6re a tart6st 6s gondozast
v6llal6 a kdtelezett. Ilyen esetben a szem6lyi tdritdsi dij a bekeriildsi ktiltsdggel azonos tisszegii.
(4) Az etkeneftsert fizetendo, szemdlyi t6ritdsi dij nem haladhatja meg az elliitott havijdvedelmdnek 30 %A szemdlyi t6ritdsi dij meg6llapit6s6n6l csak az elldtrist igdnylo jdvedelmdt lehet figyelembe venni.

et.

(5) A szoci6lisan nem r6szorult szemdly az ell6tils6rt a fenntart6 iillal megAllapitott teljes erat k6teles fizelni.

(6) Az intdzmdnyi tdritdsi dij dsszegdt ds a jdvedelemtol fi.iggo szemdlyi tdritdsi dijat kiil<in rendelet
szabiiyozza.
(7) Az tinkormiinyzat ellatAsi kdtelezettsdgdnek az elletottal kdtdrl megAllapod6ssal tesz eleget.

Hdzi segits€gnyrijtis

l6.s

(l) Az

dnkorrn6nyzat

hirzi segits6gnyijtas keretdben

a

szolgdltatAst igdnybevev6 szemdly saj6t

lak6kdrnyezetdben biztositja az dndll6 dletvitel fenntartasa drdek6ben sziiks6ges ellatdst.

(2) A hazi segits6gnyfjtiis keretdben biztositani kell:
a) az alapveto gondozisi, ripol6si feladatok elvdgzesdt,
b) az <indll6 eletvitel fenntarlasiiban, az elletott ds lak6ktirnyezete higidniiis kciriilmdnyeinek megtart6siiban

val6 kdzremrikdddst.
c) a veszdlyhelyzetek kialakuliisiinak megeloz6sdben, illetve azok elhriritrisriban val6 segitsdgny[jl6st.

(3) Hiizi segitsegnytjt6s ig6nybevdtele elotl kUkin jogszabdlyban meghatarozotlak szerint - vizsg6lni kell a
gondozisi sziiksdgletet, amelyr<il a hrizi segitsdgnytjtast vdgzo gondoz6nrl igazoList rillit ki.

(4) Sa. 63.$-;iban megfogalmazottak szerint a hitzi segitsdgnyijtast rijonnan igdnyl<ik sziimrira, gondozisi
sziiks6glet vizsg6lata ndlkiil nem lehet vdgezni. Az inllzmenyvezeto. ennek hi6nydban a jegyzo iiltal felk6rt
szakdfio a gondozisi sztiksegletet jogszabiilyban meghatirozottak szerint megvizsgrilja, 6s meg6llapida a
napi gondoziisi sztiks6glet mdrtdkdt.

(5) A hdzi segits6gnyrijtrist a gondozisi sziiks6gletnek megfelel<i idotartamban, de legfeljebb napi 4 6riiban
kell nyirjtani. Ha a gondozisi sziiks6glet a napi 4 6rat meghaladja, a szolgAltatast ig6nylot a jegyzo riltal
felkdrt szakirto t6jdkoztatja a bentlakiisos intezmdnyi ell6t6s igdnybevdteldnek lehetosdgdrol
(6) Az <inkormiinyzat ellAtiisi ktitelezettsdgdnek az elletottal kdtdtt megellapodessal tesz eleget.
17.$

(1) A hazi segitsdgnytjtiist

a kdpvisel6-testiilet ingyenesen biztositja.

Csalidsegit6s

l8.s

(l)

Csaladsegitds keretdben az dnkormenyzat segitsdget nyrljt a mrikdd6si teriilet6n 610 szoci6lis ds
mentrilhigidnds probldm6i vagy egydb krizishelyzete miatt segitsdget igdnyl6 szemdlynek, csal6dnak az ilyen
helyzethez vezeto okok megelozdse, a krizishelyzet megszijntet€se, valamint az dletvezetdsi kipessdg

megorzdse cdlj6b6l.

(2) A csal6dsegit6s keret6ben biaositani kell
a) a szoci6lis, dletyezet6si 6s ment6lhigi6n6s tan6csaddst,

b) az anyagi neh6zs6gekkel kiizdok sz6m6ra a pdnzbeli, term6szetbeni ell6t6sokhoz, tov6bb6 a szocirilis
szolgriltat6sokhoz val6 hozzejutiis megszervez6sdt,
c) a csal6dgondoz6st, igy a csal6dban jelentkezo miiktiddsi zavarok, illetve konfliktusok megoldris6nak
elosegitdsdt.
d) kdz<iss6gfej leszto, valamint egydni 6s csoportos ter6piiis programok szervezdsdt,
e) a tart6s munkan6lkiiliek, a fiatal munkandlk0liek, az ad6ssagterhekkel 6s lakhatrisi probl6m6kkal ktizd6h
a fogyatdkosseggal 6lok, a kr6nikus betegek, a szenveddlybetegek, a pszichi6triai betegek, a kiibitoszerprobldmdval kiizd6k, illetve egydb szocidlisan riiszorult szemdlyek 6s csal6dtagjaik rdszdre taniicsad6s

ny[jtAsiit,

f) a csal6dokon beliili kapcsolatertisit6st szolgdl6 kdzdssdg6pito, csal6dter6pi6s, konfliktuskezelo medit6ci6s
programokal 6s szolgriltat6sokat, valamint a nehdz dlethelyzetben 6lo csal6dokat segit<i szolgrillatAsokat.
meneddkjogi t<irvdnyben meghatiirozoft integriici6s szerzoddsbe foglalt tArsadalmi beilleszkedds

g) a

elosegitds6t

(3) A

csal6dsegitds keretdben vdgzett tev6kenys€gnek-a szolg6ltat6st ig6nybe vevo drdekdben, mrisok
szemdlyisdgi jogainak s6relme n€lkiil- a sziiksdges m6rt6kig ki keli terjednie az igdny bevevo kdrnyezetdre,
ktikjn<isen csaliidtagianak ta&iaira. KiskorLi szemdlyre a csaliidsegitds akkor terjedhet ki, ha

a) a kiskorir csalddtagi6nak elliitdsa a csal6dsegitis kereteben indult. cs

b)

a kiskorr] irdekei- a gycrrrckjoldti

szolg6Jtatiis igenybev6telc nelkiil-

e

szolgdltatris kerctcben is

meglelelcien biztosithal6k.

(4) A csaladsegito szolgelatnak az

eg.v-6n 6s

a csaliid szitmdra

n)'tjtott szolgaltatesa ldritdsmentes.

(5) A csal6dsegitist az dnkormdnyzat a Miirraszolds Kdzseg Onkorm6nyzala Csaled- 6s Gyelmekjoleti
szolg6lara [rjdn biaosilja.

Gyermekj6l6ti szolgdlat

le.s
(1) Gyermekjol6ti szol96lal szervezdsi, szolgiiltatiisi ds gondoziisi feladatokat liit el a vddonoi szolgdlattal
egytittmiikddve.
(2) A szolg6lat feladatai:
a) a telepiildsen dlo gyermekek szoci6lis helyzet€nek folyamatos figyelemmel kfsdrdse,

b) gyermekek jogair6l, a rdsziikre biztositott t6mogatdsokr6l val6 tejdkoztat6s
c) a vddelembe vett gyermek gondozisi-neveldsi tervdnek elkdszitdse,
d) a nevelesi-oklat6si intdzmdnyek gyermekvddelmi feladalai ell6tiis6nak segitdse,
e) a rendelet vdgrehajtdsiinak figyelemmel kis6rdse,
l) felkdresre kdmyezettanulmanyt kdszitdse, az drdkbe fogadni szrinddkoz6k kdriilmdnyeinek
vizsgrilata.

(3) A gyermekj6l6ti szolgaltat6s tdritdsmentes.
(4) A gyermekj6ldti szolg6ltat6st az dnkorm6nyzat a M6traszokis Ktizseg Onkormrinyzata CsalddGyermekj6l6ti Szolgiilata ttj6n biaositja.
Szem6lyes gondoskod6st

ds

nyfjt6 el16t{sok megsziines6nek esetei
20.s

(1) Szociiilis €tkeztetds eseldben az elldtiis megsz[inik:
a) a meg6llapodiis felmondiis6val
b) hat6rozotl idejii ell6tiis esetdn a megieldlt idotartam lej6rt6val
c)

jogosult halela esetdn

d) az ell6tott, a tdrvinyes kdpviseloje vagy a tdritdsi dijat megfizeto szem6ly a t6ritdsi

dij-fizetdsi

kdtelezettsdgenek nem tesz eleget ( hat h6napon iit folyamatosan t6ritdsi dij - tartoziis 611fenn, 6s az a hatodik
h6nap utols6 napj6n a kdthavi szem6lyi t6ritdsi dij iisszegdt meghaladja, 6s vagyoni, jdvedelmi viszonyai
lehetove teszik a t6rit6si dij megfizetdsdt.
e) ajogosults6gra val6 okok megsziinesdvel.

(2) Az ellet6st Gar6b K<izsdg onkorm6nyzat polgiirmcstere megsztintetheti, ha azt a jogosult indokolatlanul
2 h6napn6l tovi4bb nem veszi igdnybe. Az ell6t6s megsziintetdsdrol Gardb Kdzseg Onkormdnyzat
polgiirmestere hatf rozattal drlesiti az ell6tottat.
(3) A hazi segitsdgnyijtils megsziinik:
a) a megdllapod6s felmond6s6val
b) hatarozott idejri elldtas esetdn a megjeldlt idotartam lej6rt6val
c) a jogosult hal6la eset6n,

d) ajogosultsegra val6 okok megsz[inds6vel.
(4) A hazi segitsdgnyfjtast meg kell sziintetni, ha a jogosult indokolatlanul 2 h6napig nem veszi ig6nybe, a
ddntdst GarAb Kdzs6g Onkormd,nyzat polgiirmeslere hatarozatban kdzli az ellatottal.
(5) Ha az elliitott a (2) 6s (4) bekezd6sben meghatarozott eselekben hozott d0ntdssel nem 6rt egyet, ajogeros
6s vdgrehajthato ddntdsig az ellatast vAltozatlanul biaositani kell.

A t6ritdsi dij fizet6s szabilyai
2r.s
(I

) Az 6rkeaerdsdrr tdrirdsi diiar kell fizerni.

(2) A szcmdlyi t6ritdsi dijat dvente kdl alkalommal lehet feltilvizsg6lni, is a feliilvizsgrilat alapj6n
megiillapitott szem6lyi t6rit6si dij16l 6rtcsiteni kell a tdritdsi dt fizet€sdre kdte lezettel. Az {tj szemdlyi tdritdsi
dij az intdzmdnyi tdritesi dij rendeletdnek kihirdetdsdt kdveto h6nap elsejdtol alkalmazhat6.
(3) A ldritdsi dijat megfizeto mils szemdJy ir6sban, <inkent v6llalhatja a mindenkori intdzmdnyi tdritdsi dijjal
azonos szemdlyi tdrit6si dii megfizetdsdt. Ebben az esetben a jdvedelemvizsg6latot nem keil elvdgezni. A
teritdsi dijat mcgfizeto m6s szemdly az intdzn6nyi tdrit6si diijal azonos szemilyitdritdsi dij megfizetdsdt egy
dv idotartamra viillalhatja, amely id6tartam meghosszabbithat6. Ha az idotartam meghosszabbit6siira nem
keriil sor. a szemdlyi tdritesi dij mcgallapitiisAra vonatkoz6 eltal6nos szab6lyokat kell alkalmazni.

(4) A szemdlyi tdritdsi dlat az etkezdsefi havonta ut6lag a h6 10. napj6ig kell megfizetni. A tdril6si dijak
beszeddse az szoci6lis szolgriltatiisok esetdben a h6zigondoz6 feladata.

V. FEJEZET

ZAR6 RENDELKEZI1SEK
22.

S

A

rendelet kihirdetdse napj6n ldp hat6lyba, rendelkez6seit a hat6rozattal jogerosen el nem bir6lt, telepiildsi
I6mogatAsok tekintetdben folyamatban lev<i ugyekben is alkalmazni kell.
23.S

(1) Jelen rendelet hatrilyba ldpdsdvel egyidejiileg hately6t veszti Cardb Krizseg 6nkormdnyzata Kdpvisel6testiilet6nek a telepiildsi t6mogat6sokr6l, a szemdlyes gondoskodest nytjto szoci6lis 6s gyermekj6l6ti
ell6t6sokr6l sz616 l0/201 5.(VI.24.)tinkormiinyzati rendelete

(2) Ez a rendelet a Magyar Kdrarsas6gnak az Eur6pai Uni6hoz tttrtdno csatlakoz6s6r6l sz6l6 szerz<idds
kihirdetds6rol sz6l6 2004. dvi XXX. tdrv6nnyel dsszhangban az Eur6pai Kdztiss6gek jogszabiilyaival
dsszeegyezetheto szab'ly ozA$ i3ftalmz.

Gariib. 2019. jirlius 22.
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