Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (II. 27.) rendelete
az egyes szociális ellátásokról
Módosította: 6/2015. (V.27.) rendelet, 7/2017. (III.31.) rendelet, 4/2018. (IV.27.) rendelet,
7/2018. (VIII.17.) rendelet, 9/2018. (XII. 11.) rendelet, 6/2019. (VIII. 29.) rendelet,
4/2020. (II. 13.) rendelet
Egységes szerkezetbe foglalva: 2020. március 19.

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Sztv) I. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7)
bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében és a 92. § (1) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

ÁLTALÁNOS RÉSZ
I.
Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. § E rendelet célja, hogy a törvényi felhatalmazással összhangban megállapítsa Tömörd
Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által a helyi sajátosságoknak
megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben és természetben biztosított szociális
ellátások, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és
jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját,
feltételeit és garanciáit.
2. A rendelet személyi hatálya
2. § (1) E rendelet hatálya a szociális ellátások és a szociális szolgáltatások tekintetében
Tömörd Község közigazgatási területén életvitelszerűen élő, lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyekre terjed ki,
3. Értelmező rendelkezések
3. § E rendelet alkalmazása szempontjából:
1. hozzátartozó: a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozó.
2. „a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség: a mindenkori öregségi nyugdíj
kilencszerese”.1
3. vagyon: az Sztv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint.

1 Módosította: 7/2018. (VIII.17.) rendelet. Hatályba lépés: 2018. 08.17.

4. Az eljárásra vonatkozó általános szabályok
4. § Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátásra való
jogosultság, valamint a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására irányuló eljárás
során, ha a törvény vagy e rendelet eltérően nem rendelkezik „az általános közigazgatási
rendtartásról
szóló
2016.
évi
CL.
törvény
(továbbiakban
Ákr.)” 2
rendelkezéseit kell alkalmazni.
5. § (1) „A rendkívüli támogatásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárás
kérelemre vagy hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más
családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek
érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet - vezetőjének (továbbiakban
intézményvezető) kezdeményezésére - indul. A kérelmet e rendelet 1. melléklete szerinti
formanyomtatványon, vagy elektronikus úton Tömörd Község Önkormányzat Hivatali
Portálján keresztül kell benyújtani. Az intézményvezető a rendkívüli támogatásra való
jogosultság megállapítására irányuló eljárást, írásban - a támogatásra jogosult nevének,
lakcímének és a támogatásra okot adó körülménynek a megjelölésével - kezdeményezi.”3
(2) A kérelemhez a támogatási igénytől függően mellékelni kell a támogatási kérelemben
feltüntetett körülmények valódiságát alátámasztó Jövedelemnyilatkozatot (2. melléklet),
valamint a körülmények valódiságának igazolására szolgáló iratokat.
(3) A hivatalból indult, rendkívüli támogatásra irányuló eljárásra az eljárás megindítást
követően egyebekben a kérelemre induló eljárás szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a
támogatás megállapításához szükséges adatok felvétele érdekében a Csepregi Közös
Önkormányzati Hivatal szociális ügyekkel foglakozó munkatársa - a (2) bekezdésében
hivatkozott kérelem megküldésével - keresi meg az intézményvezető által megjelölt
támogatásra jogosultat
(4)” A rendkívüli támogatásra irányuló kérelmet – ideértve a hivatalból indult eljárás esetét
is – az Ákr. 50.§ (2) bekezdése szerint, az ott meghatározott döntéshozatali eljárási
szabályokra irányadó ügyintézési határidőn belül el kell bírálni.”4
6. § „(1) Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó ellátás iránti
kérelmet, a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (Csepreg, Széchenyi tér 27.), vagy
elektronikus úton Tömörd Község Önkormányzat Hivatali Portálján keresztül kell
előterjeszteni.”5

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet a Területi Gondozási Központ
vezetőjénél (Csepreg, Kossuth u. 67.) kell benyújtani az intézmény mindenkor hatályos
szakmai programjában előírt formanyomtatványok felhasználásával.
7. § (1) „A kérelmező részére havi rendszerességgel megállapított pénzbeli ellátás folyósítása
utalással, Magyarország hivatalos pénznemében történik. Rendkívül indokolt esetben,
továbbá amennyiben a kérelmező nem rendelkezik bankszámlával az ellátás készpénzben, a

2 Módosította: 7/2018. (VIII.17.) rendelet. Hatályba lépés: 2018. 08.17.
3 Megállapította 4/2018 (IV.27.) rendelet. Hatályba lépés: 2018. április 28.
4 Módosította: 7/2018. (VIII.17.) rendelet. Hatályba lépés: 2018. 08.17
5 Megállapította 4/2018 (IV.27.) rendelet. Hatályba lépés: 2018. április 28

Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában fizethető ki, havonta utólag minden
hónap ötödik napjáig.”6
(2) Az egy összegben megállapított támogatás - a (3) bekezdésben meghatározott kivételtől
eltekintve - a támogatás megállapítását követő ötödik munkanapon kerül kifizetésre az (1)
bekezdésben meghatározott formában.
(3) A rendkívüli települési támogatás felvételére indokolt esetben a család-és gyermekjóléti
szolgálat családsegítő munkatársa 7 és a gyermek nevelésével, gondozásával foglalkozó
köznevelési intézmény is feljogosítható, ha tartani lehet attól, hogy a segélyt nem a
rendeltetésének megfelelően használja fel a rászoruló.
8. § (1) A szociális ellátásokat a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani.
A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a
rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatásokat úgy kell megállapítani,
hogy elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.
(2) A tényállás tisztázásához és a támogatás megállapításához, valamint felülvizsgálatához amennyiben szükséges - a környezettanulmányt8 a Területi Gondozási Központ Családsegítő
Szolgálat illetékes munkatársai folytatják le.
(3) A települési támogatást megállapító határozatban meg kell jelölni a támogatás e rendelet
szerinti formáját.
(4) A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
9. § (1) A támogatott személy a támogatást csak a támogatást megállapító határozatban
megjelölt célra használhatja fel.
(2) Ha a megállapításra kerül, hogy a támogatás a támogatási összegtől eltérően kerül
felhasználásra vagy a támogatást igénylő a támogatást jogosulatlanul vette igénybe, a hatáskör
gyakorlója a támogatás visszafizetését köteles elrendelni.
(4) Ha a hatáskör gyakorlója a hatáskörébe tartozó támogatás visszafizetését rendeli el, a
megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat Összegét - amennyiben annak
megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - méltányosságból
a) csökkentheti vagy elengedheti, illetve részletfizetést állapíthat meg, ha a visszafizetésre
kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb Összegének kétszeresét.
5. Hatásköri rendelkezések
10. § (1) A szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlása a 3. melléklet szerint
történik.
(2) Az átadott hatáskörben hozott döntésekről a hatáskör gyakorlója évente egy alkalommal
beszámol a képviselő-testület előtt.
KÜLÖNÖS RÉSZ
II.
Fejezet
Az ellátások formái
1. A támogatások formái

6 Módosította: 7/2018. (VIII.17.) rendelet. Hatályba lépés: 2018. 08.17
7 Megállapította: 7/2017.(III.31.) rendelet. Hatályba lépés: 2017. 04.01.
8 Megállapította: 7/2017.(III.31.) rendelet. Hatályba lépés: 2017. 04.01.

11. § Tömörd Község Önkormányzata az e rendelet szerinti feltételeknek megfelelő,
szociálisan rászoruló személy részére pénzbeli és természetbeli települési támogatást
állapíthat meg.
12. § Pénzbeli települési támogatás keretében az e rendelet 14-16. §-aiban foglalt feltételek
fennállása esetén rendkívüli települési támogatás kerül megállapításra, továbbá, települési
tanévkezdési támogatás és fiatalkorúak támogatása ítélhető meg. 9
13. § Természetbeni települési támogatások:
a) rendkívüli települési támogatás,
b) köztemetés.
III. Fejezet
A pénzbeli támogatásra vonatkozó különös szabályok
1. Rendkívüli települési támogatás
14. § (1) Az önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározott esetekben rendkívüli települési
támogatásban nyújt.
(2) Rendkívüli települési támogatásban részesül
a) az a személy vagy család, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
és önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni,
b) az a személy vagy család, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.
(3) Az (2) bekezdés a) pontja szerinti létfenntartás veszélyeztető vagy rendkívüli
élethelyeznek minősül különösen:
a) a családot ért elemi kár,
b) ha a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása veszélybe kerül,
c) az a személy, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott és a temetési költségek
viselése a saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti (továbbiakban: temetési segély).10
(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti időszakos vagy tartós létfenntartási gondnak minősül:
a) ha a család egyik tagja 10 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült,
b) a gyermek fogadásának előkészítése,
c) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása,
d) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások,
e) a gyermek hátrányos helyzete és betegsége miatt - anyagi segítségre szorul,
f) gyermek iskoláztatásával, óvodai nevelésével, bölcsődei elhelyezésével kapcsolatos
egyszeri kiadások, vagy a védőnői szolgálat, illetve egészségügyi intézmény által javasolt
szolgáltatások, ellátások igénybevétele.
(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti rendkívüli települési támogatásra való jogosultság
megállapításának jövedelmi értékhatára a (4) bekezdés a)-e) pontjában foglaltak esetén:
a) családban élő esetén: az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át,
b) egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám esetében: az egy főre
számított havi családi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át.
(6) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti rendkívüli települési támogatásra való jogosultság
megállapításának feltétele a (4) bekezdés f) pontjában foglaltak esetén, hogy a támogatást
9 Módosította: 9/2018. (XII.11.) rendelet. Hatályba lépés: 2018. 12. 11. 18:40 órakor
10 Megállapította: 6/2015. (V.27.) rendelet. Hatályba lépés: 2015.05.27.

igénylő egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 600%-át.
(7) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti rendkívüli települési támogatásban az egy családban
élők egy naptári éven belül - a temetési költségekhez történő hozzájárulás kivételével - 4
alkalommal részesíthetők.
(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti rendkívüli települési támogatás keretében egy
alkalommal kifizetésre kerülő támogatás összege - a temetési költségekhez történő
hozzájárulás kivételével - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 11%-ánál
kevesebb és 35%-ánál magasabb nem lehet, mely gyermeket nevelő családnál gyermekenként
is megállapítható, azzal, hogy az így megállapított támogatás összege nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175%-át.
15. § (1) A 14. § (2) bekezdés a) pontja szerinti létfenntartás veszélyeztető rendkívüli
élethelyzet esetén rendkívüli települési támogatásban az a személy részesülhet, akinek az egy
főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 600%-át. Az ily módon megállapított önkormányzati segély mértéke – a
(2) bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve - legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-a lehet.
(2) A családot ért elemi kár esetén a támogatás mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300%-a lehet.
(3) Rendkívüli méltánylást igénylő élethelyzet esetben a 14.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti
rendkívüli települési támogatás a 14.§ (3) bekezdésében megállapított jogosultsági feltételein
túl a 15.§ (1) bekezdésében foglalt jövedelemhatár és támogatási mérték figyelembevétele
mellett egyéb jogcímen is megállapítható.
(4) A 14. § (2) bekezdés a) pontja szerinti rendkívüli települési támogatás évente öt
alkalommal adható.11
16. § (1) A temetési segély esetén a támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb
temetési költség 10%-a, de elérheti annak teljes Összegét is azon kérelmező esetében, akinél
az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 50%-át, és a temetési költségek viselése a kérelmező vagy
családja létfenntartását veszélyezteti. A kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyeztető
körülményt a Területi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata által
végzett környezettanulmánnyal kell alátámasztani.
(2) A temetési költségekhez történő hozzájárulásként nyújtott temetési segélyt a temetés
napjától számított 30 napon belül, hamvasztásos temetésnél 60 napon belül lehet igényelni.
(3) A temetési költségekhez történő hozzájárulásként nyújtott temetési segélyt ugyanazon
elhalt után csak egy személy igényelhet.
2. Települési tanévkezdési támogatás 12
16/A §
(1)A települési tanévkezdési támogatás a gyermek óvodai nevelési évének megkezdésekor –
,valamint az alap-, középfokú- és felsőoktatásban résztvevő tanulók, hallgatók
tanévkezdésekor felmerülő költségek viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
(2)Települési tanévkezdési támogatásra az a Tömörd község közigazgatási területén
lakóhellyel rendelkező személy jogosult,
11 Megállapította: 6/2015. (V.27.) rendelet. Hatályba lépés: 2015.05.27.
12 Megállapította: 7/2018. (VIII.17.) rendelet. Hatályba lépés: 2018.08.17.

a) aki a tárgyév szeptember hónapban köznevelési intézményben (óvoda, általános iskola,
középiskola) vagy felsőoktatási intézményben jogviszonnyal rendelkezik.
(3) A települési tanévkezdési támogatás iránti kérelmet minden év szeptember 15. napjáig
lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a tanulói-, hallgatói jogviszony fennállásáról
szóló igazolást.
(4)A települési tanévkezdési támogatás összege óvodások esetén 8.000,- Ft/gyermek,
általános iskolai tanulók esetén 10.000,- Ft/tanuló, középfokú intézményi tanulók esetén
10.000,- Ft/tanuló, felsőfokú intézményi hallgatók estén 13.000,- Ft/hallgató. 13
3. Fiatalkorúak támogatása 14
16/B.§
(1) Fiatalkorúak támogatására az a Tömörd község közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkező személy jogosult, aki 2000. december 31-ét követően született.
(2) A fiatalkorúak támogatása iránti kérelmet az e rendelet 8. mellékletét képező
nyomtatványon lehet benyújtani. 15

IV. Fejezet
Az egyes természetbeni támogatásokra vonatkozó különös szabályok
1. A természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás
17. § (1) A rendkívüli települési támogatás - a temetési segély kivételével - természetbeni
ellátás formájában is biztosítható:
a) Erzsébet-utalvány,
b) élelmiszer-támogatás formájában.
2. Köztemetés
18. § Az Sztv. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól
méltányosságból mentesíthető az az eltemettetésre köteles személy, akinek az egy főre jutó
havi jövedelme nem éri el:
a) családban élők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át
vagy
b) egyedül élő vagy egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át
és a hagyatékból az őt megillető örökrész értéke a temetésből rá eső költséget nem haladja
meg.
V. Fejezet Közfoglalkoztatás

13 Módosította: 6/2019. (VIII.29.) rendelet. Hatályba lépés: 2019.09.01.
14 Megállapította: 9/2018. (XII.11.) rendelet. Hatályba lépés: 2018. 12. 11. 18:40 órakor
15 Megállapította: 9/2018. (XII.11.) rendelet. Hatályba lépés: 2018. 12. 11. 18:40 órakor

19. § (1) Az önkormányzat a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak, az
álláskeresőként nyilvántartott személyek munkaerő piaci helyzetének, javítása érdekében
közfoglalkoztatás szervezésében közreműködik.
(2) A közfoglalkoztatás munkaterületei különösen: kommunális feladatok, takarítói, irodai
ügykezelői feladatok, közművelődési kisegítő feladatok, portaszolgálat biztosítása, udvari
munka, közterületi segédmunka, karbantartási munka, szociális kisegítő munka.
(3) Az önkormányzat a közfoglalkoztatást megszervezi és lebonyolítja a közfoglalkoztatást
vállaló a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet vonatkozó rendelkezése szerint az
arra alkalmas foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak, álláskeresőként
nyilvántartott személyek foglalkoztatásával.
20. § (1) A polgármester és a jegyző egyeztetést végez a munkaerő kínálat és igénynek
megfelelően a közfoglalkoztatás biztosítása érdekében.
(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete e tárgykörben hozott a foglalkoztatható létszám és a
pályázati önrészt biztosító döntése után nyújthatja be - a pályázati kiírásnak megfelelő
tartalommal - pályázatát a kiíró szerve felé.
(3) A pályázati támogatást elnyerése után az önkormányzat a Vas Megyei Kormányhivatal
Kőszegi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével Hatósági Szerződést köt. A
támogatott foglalkoztatás a hatósági szerződés és a közfoglalkoztatást megvalósító
intézménnyel vagy az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás megkötését
követően kezdődhet.
(4) Az önkormányzat köteles a Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltsége által közvetített foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultat,
vagy álláskeresőként nyilvántartott személyt foglalkoztatni, amennyiben a munka elvégzésére
a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat szerint alkalmas. A közfoglalkoztatást megvalósító
intézmény a (2) bekezdésben foglalt döntések alapján és annak végrehajtása érdekében
munkaerő igényt nyújt be a Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltségéhez.
(5) Az önkormányzat köteles értesíteni a Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltségét és a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalt a
munkaszerződés megkötéséről azzal, hogy a kiközvetített álláskeresőkkel megkötött
munkaszerződést a hatósági szerződés megkötését követő 10 napon belül, de legkésőbb az
első elszámolással egyidejűleg e szervek részére megküldi. Abban az esetben, ha az
álláskereső a felajánlott közmunkát nem fogadja el, a jegyző a közfoglalkoztatást megvalósító
intézmény vagy a Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltségének értesítése alapján megteszi az Sztv.-ben szabályozott intézkedéseket.
21. § (1) A közfoglalkoztatást megvalósító intézmény utólag, minden hónap 5-éig jelentést
küld a jegyzőnek a közfoglalkoztatásba bevont személy által ledolgozott napok számáról és
megküldi a foglalkoztatott fizetési jegyzékét.

VI. FEJEZET
Alapszolgáltatások16
1. Szociális szolgáltatások
22. § (1) A képviselő-testület szociális alapszolgáltatásként:
16 Megállapította: 7/2017.(III.31.) rendelet. Hatályba lépés: 2017. 04.01.

a) a szociális információs szolgáltatást a Területi Gondozási Központ útján,
b) „szociális étkeztetést”17
c) a házi segítségnyújtást a Területi Gondozási Központ útján és
d) a családsegítést a Területi Gondozási Központ útján biztosítja.
e) az idősek nappali ellátását a Területi Gondozási Központ útján biztosítja.18
(2) A szociális információs szolgáltatás elérhetősége: Területi Gondozási Központ, 9735
Csepreg, Kossuth u. 67.
23. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybe vétele önkéntes.
(2) „A polgármester, illetve a Területi Gondozási Központ intézményvezetője külön eljárás
nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosítani annak a
rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása
veszélyezteti.”19

24. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha:
a) az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig történt,
b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább két hétig) nem vette
igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki,
c) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi vagy akadályozza,
d) a személyi térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy
annak megfizetésére egyébként képes lenne.
e) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
f) a jogutód halálával,
g) a megállapodás felmondásával.20
2. Étkeztetés
25. §
„(1) A képviselő-testület az Sztv. 62.§ -ában foglaltak szerint étkeztetést biztosít.
(2) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani:
a) aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
alapján a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte,
b) aki akut vagy krónikus megbetegedésben szenved és ezt háziorvosi vagy
szakorvosi igazolással igazolja az érvényességi idő feltüntetésével,
c) az, aki érzékszervi – látás vagy hallásszervi vagy mozgásszervi vagy értelmi
képességeit jelentős mértékben nem, vagy egyáltalán nem birtokolja, vagy a
kommunikációjában számottevően korlátozott és ez számára tartós hátrányt
jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során – és fogyatékosságát
ellátást megállapító határozattal vagy jogerős bírósági végzéssel vagy orvosi

17 Módosította: 7/2018. (VIII.17.) rendelet. Hatályba lépés: 2018.08.17.
18 Megállapította: 7/2017.(III.31.) rendelet. Hatályba lépés: 2017. 04.01.
19 Módosította: 7/2018. (VIII.17.) rendelet. Hatályba lépés: 2018.08.17.
20 Megállapította: 7/2017.(III.31.) rendelet. Hatályba lépés: 2017. 04.01.

szakvéleménnyel hitelt érdemlő módos igazolj az érvényességi idő
feltüntetésével,
d) az a pszichiátriai vagy szenvedélybeteg, aki ezen állapotát háziorvosi vagy
szakorvosi igazolással igazolja az érvényességi idő feltüntetésével,
e) aki az Sztv. 4.§ (3) foglaltak alapján hajléktalannak minősül
f) akinek a havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át
nem haladja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott étkeztetésre vonatkozó jogosultság további feltétele a
(2) bekezdés a)-e) pontjában foglalt feltételeken túl, hogy az étkeztetést igénybe vevő havi
nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladhatja meg.
(4) A szociális étkeztetés kérelemre állapítható meg. A kérelmet formanyomtatványon (7.
melléklet) kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező jövedelemnyilatkozatát és a
havi nettó jövedelméről szóló igazolást, valamint a kérelmében foglaltakat alátámasztó egyéb
igazolásokat.
(5) A szociális étkeztetés iránti kérelmet döntéshozatalra a Hivatal igazgatási ügyintézője
készíti elő. A Területi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának
családsegítő munkatársa a Hivatal megkeresésére környezettanulmányt készít, és azt évente
felülvizsgálja.
(6) A kérelmeket a polgármester bírálja el szükség szerint, havi gyakorisággal. Az étkeztetés
megállapításáról szóló határozat tartalmazza az ellátás időtartamát, a napi személyi térítési
díj összegét. A polgármester a szolgáltatásra kötött egyéni megállapodásokat, minden év
április hónapjában felülvizsgálja az április 15-ig benyújtott jövedelemigazolások alapján.
(7) A Területi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának jelzése
alapján a polgármester megvizsgálja, hogy soron kívül, kérelem hiányában szükséges-e a
szociális étkezés biztosítása az arra rászoruló, krízishelyzetben lévő igénylő részére.
Krízishelyzet esetén, méltányosságból térítésmentesen is biztosítható étkezés a krízishelyzet
fennállásáig.
(8) A polgármester azonnali hatállyal megszüntetheti a megállapodást, ha az igénybe vevő:
a) a közegészségügyi-járványügyi szabályokat nem tartja be,
b) kettő hónapot meghaladóan térítési díjat nem fizet,
c) ha egészségi állapotában a háziorvos által is igazoltan, vagy szociális
helyzetében változás következik be, melynek alapján a 25. § (2) bekezdésében
meghatározott feltételek már nem állnak fenn.”21

3. Házi segítségnyújtás
26. § (1) A házi segítségnyújtás működtetése a Területi Gondozási Központ feladatkörébe
tartozik.
21 Módosította: 7/2018. (VIII.17.) rendelet. Hatályba lépés: 2018.08.17.

(2) Házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit
is magába foglaló – személyi gondozást kell nyújtani.
a) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási
szükségletet.
b) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást.
(3) A házi segítségnyújtás keretében igénybevett ellátásért fizetett térítési díj összege nem
haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres jövedelmének 25 %-át.
(4) Étkeztetést, házi segítségnyújtást is igénybe vevő személy együttes térítési díja nem
haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres jövedelmének 30 %-át.
(5) A házi segítségnyújtást az intézményvezető megtagadhatja jegyzőkönyv együttes felvétele
mellett, ismételt esetben pedig megszüntetheti, ha a segítségnyújtásra jogosult a szociális
gondozót munkájában szándékosan akadályozza, így különösen, ha a lakásba felhívás
ellenére nem engedi be, vagy a gondozó testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy
azzal fenyeget.22
4. Család- és gyermekjóléti szolgálat 23
27. § (1) A család- és gyermekjóléti 24 szolgáltatás általános és speciális segítő szolgáltatása
keretében a települési önkormányzat segítséget nyújt a működési területén élő szociális és
mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak
az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az
életvezetési képesség megőrzése céljából.
(2) A család-és gyermekjóléti szolgálat 25 feladatait a Területi Gondozási Központ
családgondozói látják el.
(3) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes.
5. Nappali ellátást nyújtó intézmény26
„27/A. §
(1) Nappali ellátást nyújtó intézményként a Területi Gondozási Központban Idősek Klubja
működik.
(2) Az Idősek Klubja biztosítja a saját otthonában élő időskorúak részére:
a) a nappali ellátást,
b) igény esetén az étkezést,
c) a heti egyszeri orvosi ellátást,
d) szociális ellátást,
e) mentális támogatást,
f) igény esetén az ellátást igénybe vevő szállítását a lakóhely és az intézmény között.

22 Megállapította: 7/2017.(III.31.) rendelet. Hatályba lépés: 2017. 04.01.
23 Megállapította: 7/2017.(III.31.) rendelet. Hatályba lépés: 2017. 04.01.
24 Megállapította: 7/2017.(III.31.) rendelet. Hatályba lépés: 2017. 04.01.
25 Megállapította: 7/2017.(III.31.) rendelet. Hatályba lépés: 2017. 04.01.
26 Megállapította: 7/2017.(III.31.) rendelet. Hatályba lépés: 2017. 04.01.

(3) Az Idősek Klubja gondoskodhat az egészségügyi állapota alapján rászoruló 18. életévet
betöltött személyről is.
(4) A felvétel iránti kérelmet a Területi Gondozási Központ vezetőjénél kell benyújtani, a
felvételről az intézmény vezetője dönt.
(5) Az Idősek Klubja szolgáltatásait az intézményvezető azonnali hatállyal megtagadhatja, ha
az ellátott:
a) a közösségre nézve agresszív,
b) az alapvető közegészségügyi, járványügyi szabályokat megszegi,
c) a közösség sérelmére szabálysértést vagy bűncselekményt követ el.”27

VII. FEJEZET
Szakosított ellátások
1. A szakosított ellátások formái
28. § Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi szakosított ellátást nyújtja:
a) nappali ellátást nyújtó intézmény: Idősek Klubja - a Területi Gondozási Központban,
b) bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmény - a Területi Gondozási Központban Idősek
Bentlakásos Otthona.
2. Nappali ellátást nyújtó intézmény
29. § (1) A Képviselő-testület nappali ellátást nyújtó intézményként a Területi Gondozási
Központban Idősek Klubját működtet.
(2) Az Idősek Klubja biztosítja a saját otthonában élő időskorúak részére:
a) a napi háromszori étkezést
b) a heti egyszeri orvosi ellátást
c) szociális és mentális támogatást.
(3) Az Idősek Klubja gondoskodhat az egészségügyi állapota alapján rászoruló 18. életévet
betöltött személyről is.
(4) A felvétel iránti kérelmet a Területi Gondozási Központ vezetőjénél kell benyújtani, a
felvételről az intézmény vezetője dönt.
(5) Az Idősek Klubjában a fizetendő személyi térítési díj a jogosult rendszeres havi
jövedelmének 30 %-a, maximum az intézményi térítési díj összege.
(6) Az Idősek Klubja szolgáltatásait az intézményvezető azonnali hatállyal megtagadhatja, ha
az ellátott:
a) a közösségre nézve agresszív,
b) az alapvető közegészségügyi, járványügyi szabályokat megszegi,
c) a közösség sérelmére szabálysértést, vagy bűncselekményt követ el.
3. Idősek bentlakásos otthona
30. § (1) Bentlakásos ellátást nyújtó intézményként a Területi Gondozási Központban 9735
Csepreg, Kossuth u. 67. szám alatt működik a 23 férőhellyel rendelkező Idősek Bentlakásos
Otthona
27 Módosította: 7/2018. (VIII.17.) rendelet. Hatályba lépés: 2018.08.17

(2) Az idősek bentlakásos otthonába felvételt kérheti az, aki
a) nyugdíjas, illetve az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte,
b) meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteggyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött
személy látható el,
c) Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt
önmagáról gondoskodni nem képes, a Sztv. 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási
szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolástgondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.
(3) Az intézmény 20 átlagos szintű ellátást nyújtó férőhellyel, továbbá 3 emelt szintű
férőhellyel rendelkezik. Az átlagos szintű férőhelyek esetében 10 férőhelyre vonatkozóan –
amennyiben ellátási kötelezettség nem áll fent - belépési hozzájárulás teljesítése írható elő az
intézmény által. A belépési hozzájárulás, valamint az emelt szintű férőhelyek egyszeri
hozzájárulásának mértékét jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A kérelmet az intézmény vezetőjénél kell benyújtani.
(5) Az előgondozás után a várólista alapján a sorrendiséget betartva kerül elhelyezésre a
kérelmező. A bekerüléskor a megállapodás tartalmazza az intézményi lét feltételeit.
(6) Az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezését kezdeményezték, az intézményvezető dönt a
soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, továbbá - több soron kívüli
elhelyezésre vonatkozó igény esetén - az igények teljesítésének sorrendjéről.
(6) Az intézményi ellátás megszűnik:
a)a lakóval kötött szerződésben szabályozott esetekben és feltételekkel
b)a jogosult halálával
c) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
d) az intézmény Házirendjében foglaltak súlyos megszegésével.28
4. Térítési díj
31. § (1) A (4) bekezdés kivételével a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért és a
szakosított ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj mértékét e rendelet
4., 5. és 6. számú melléklete tartalmazza.
(2) A személyes gondoskodásért fizetésre kötelezettek köre:
a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, valamint
c) a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személyi térítési díjat fizet.
(3) A személyi térítési díjat a kötelezett jövedelmi viszonyai, valamint az intézményi térítési
díj figyelembe vételével kell megállapítani.
(4) Nem kell térítési díjat fizetni a szociális információs szolgáltatás és a családsegítés
igénybe vételéért.29
VII/A Fejezet
Térítési díj
„31/A. §
28 Megállapította: 7/2017.(III.31.) rendelet. Hatályba lépés: 2017. 04.01.
29 Hatályon kívül helyezte: 7/2018. (VIII.17.) rendelet. 2018. 08.17.

(1) A szolgáltatásokért a (4) bekezdésben foglaltak kivételével térítési díjat kell fizetni, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 114.§ - 119/B. §ban előírt szabályok szerint.
(2) A térítési díjat - a szociális étkeztetés esetében a jegyző javaslatára; a házi
segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása és az idősek bentlakásos otthona esetében a
Területi Gondozási Központ intézményvezetőjének javaslatára - a fenntartó hagyja jóvá.
(3) A térítési díj felülvizsgálata iránt étkeztetés szolgáltatás esetén a jegyző, a bentlakásos
ellátás, a házi segítségnyújtás, és a nappali ellátás esetében az intézményvezető minden év
március hó 15. napjáig tesz javaslatot.
(4) Nem kell térítési díjat fizetni a
a) szociális információs szolgáltatásért,
b) a család- és gyermekjóléti szolgáltatásért,
c) a nappali idősellátásért, kivéve a 26/B. § (2) bekezdésének f) pontjában
meghatározott esetben
d) akinek a polgármester döntése alapján méltányosságból ingyenes étkeztetés
biztosított.”30
VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatálybalépés
32. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tömörd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2006. (IV. 13.) rendelete.
Tömörd, 2015. február 26.

Kollárits Gábor
polgármester

dr. Varga-Lazányi Irén
jegyző

E rendelet kihirdetésre került: 2015. február 27-én.
Tömörd, 2015. február 27.
dr. Varga-Lazányi Irén
jegyző
Az egységes szerkezetbe foglalt rendeletet jóváhagyom:
Csepreg, 2020. március 19.
dr. Balogh László
jegyző

30 Módosította: 7/2018. (VIII.17.) rendelet. Hatályba lépés: 2018.08.17
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Települési tanévkezdési támogatás/ Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem
A kérelmező adatai:
Neve: .....................................................................................................................................
Születési neve: .......................................................................................................................
Születési hely, idő: ..................................................................................................................
Állandó bejelentett lakcíme: ...................................................................................................
Tartózkodási helye: .................................................................................................................
/Amennyiben tartózkodási helye is van, életvitelszerűen hol él?........................................... /
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Állampolgársága: .....................................................................................................................
TAJ száma: .............................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................
A támogatás folyósításának formája:
A megállapított támogatást (a megfelelő választ kell megjelölni)
•
•

a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Pénztárában kívánom felvenni
folyószámlára kérem utalni, melynek száma:
………………………………………………………………………….

Az igényelt támogatás formája (a megfelelő választ kell megjelölni)
•
•
•

települési tanévkezdési támogatás
rendkívüli települési támogatás
temetési költségekhez nyújtandó rendkívüli települési támogatás

A támogatási igény részletes indokolása:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

31 Módosította: 7/2018. (VIII.17.) rendelet. Hatályba lépés: 2018.08.17.

…………………………………………………………………………………………………
Az egy
Anyja
háztartásban neve
élők neve

Születési
hely, idő

TAJ
szám

Rokoni
Állandó bejelentett
lakcíme/Tartózkodási kapcsolat
helye

Családi
állapot

Az elhunyt adatai (Csak a temetési költségekhez történő hozzájárulásként nyújtott
rendkívüli települési támogatás esetén töltendő ki!)
Neve: ....................................................................................................................................
Születési neve: .......................................................................................................................
Születési helye, ideje: .............................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................
Állandó bejelentett lakcíme: ...................................................................................................
Elhalálozás helye, időpontja: ....................................................................................................
Felelősségvállalási nyilatkozat
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Alulírott hozzájárulok, hogy adataimat (családtagjaim adatait) a kérelem elbírálása céljából
kezeljék.
Tömörd, 20....................................

……………………………
aláírás

A kérelemhez az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kell mellékelni:
a. települési tanévkezdési támogatás esetén tanulói-/hallgatói jogviszony fennállásáról
szóló igazolás
b. rendkívüli települési támogatás esetén
•
•
•
•
•
•
•

•

jövedelemnyilatkozat (2. melléklet 3/2015. (II. 27.). számú önkormányzati
rendelethez),
a kórházi kezelést az érintett egészségügyi intézmény igazolásával,
a gyermek születését születési anyakönyvi kivonattal,
a nevelésbe vételt vagy annak megszűnését gyámhivatali határozattal,
a tanulói jogviszonyt iskolalátogatási igazolással
a várandósságot szakorvosi igazolással vagy terhességi kiskönyvvel,
az egészségügyi szolgáltatások, ellátások szükségességét a védőnői szolgálat, illetve
az egészségügyi intézmény által kiállított javaslattal, igénybevételét az egészségügyi
intézmény által kiállított igazolással,
az elemi kárt hatósági bizonyítvány kiállításával,

c. temetési költségekhez nyújtandó rendkívüli települési támogatás esetén:
•
•
•

Jövedelemnyilatkozat (3. melléklet 3/2015. (II. 27.). számú önkormányzati
rendelethez),
Temetési számla eredeti példánya
Halotti anyakönyvi kivonat másolata

2. melléklet 3/2015. (II. 27.). számú önkormányzati rendelethez
Jövedelem nyilatkozat
Rendkívüli települési támogatás igényléséhez
Támogatást igénylő neve:…………………………………………………… ………….
Lakcíme:…………………………………………………………………………………..
Az igénylővel együtt egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:…………………
II. Jövedelemi adatok
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő
gyermekeinek a havi jövedelme forintban:
A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastársa
(élettársa)

Gyermekei

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből
származó
4. Közfoglalkoztatásból származó
jövedelem
5. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
6. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
7. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások
8. Egyéb jövedelem
9. Gyerektartásdíj
10. Összes jövedelem
11. Fizetett tartásdíj
Az egy főre jutó havi nettó jövedelem: …………………….Ft/fő
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent előadottak a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal útján ellenőrizheti.

Tömörd, 20….……………
…………………………..
aláírás
A jövedelemnyilatkozathoz csatolandó:
A kérelmező családjában élők jövedelemigazolásai :
a. havi rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről,
b. nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén
a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett
jövedelem egyhavi átlagáról,
c. gyermektartásdíjra, ösztöndíjra vonatkozó igazolás, 18 év feletti gyermekek esetén
iskolalátogatási igazolás.
A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolható GYES, GYED, GYET, családi pótlék,
munkanélküli ellátás, nyugdíj, árvaellátás, stb.)
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Szociális hatáskör gyakorlások átruházása

Tárgy:
Települési tanévkezdési támogatás
Rendkívüli települési támogatás
(temetési költséghez való
hozzájárulás kivételével)
Rendkívüli települési támogatás
keretében nyújtandó temetési
költséghez való hozzájárulás
Az önkormányzatot a köztemetésekkel kapcsolatban
megillető hatáskörök
Szociális étkeztetés megállapítása,
felülvizsgálata

Hatáskört gyakorló:
Képviselő-testület

Hatáskört kapta:
Polgármester

Képviselő-testület

Képviselő-testület

Polgármester

Képviselő-testület

Polgármester

Képviselő-testület

Polgármester

32 Módosította: 7/2018. (VIII.17.) rendelet. Hatályba lépés: 2018.08.17.
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Az Önkormányzat által nyújtott étkeztetési szolgáltatások térítési díjai
TÉRÍTÉSI DÍJAK -

Nappali ellátás étkezéssel

intézményi térítési díj : 1270,- Ft/nap
NETTÓ havi
jövedelem

térítési díjak Ft-ban értendők és az ÁFA-t
tartalmazzák

reggeli

ebéd

0 – 28.500 Ft

120

280

28.501 Ft – 42.750 Ft

155

360

42.751 Ft – 57.000 Ft

190

460

57.001 Ft – 71.250 Ft

255

550

71.251 Ft – 99.750 Ft

330

660

405

750

490

780

99.751 Ft – 128.250
Ft
128.251 Ft felett

TÉRÍTÉSI DÍJAK - Szociális étkeztetés - Étkeztetés kiszállítással
térítési díjak Ft-ban értendők és az ÁFA-t
tartalmazzák

térítési díj : 880,- Ft/nap
NETTÓ havi
jövedelem

ebéd

kisszállítás díja

összesen

0 – 28.500 Ft

280

60

340

28.501 Ft – 42.750 Ft

360

60

420

42.751 Ft – 57.000 Ft

460

75

535

57.001 Ft – 71.250 Ft

550

80

630

71.251 Ft – 99.750 Ft

660

90

750

750

100

850

780

100

880

99.751 Ft – 128.250
Ft
128.251 Ft felett

33 Módosította: 4/2020. (II.13.) rendelet. Hatályba lépés: 2020.03.01.
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Házi Segítségnyújtásban alkalmazandó térítési díjak

TÉRÍTÉSI DÍJAK - Házi segítségnyújtás (személyi gondozás és szociális segítés ellátások)

intézményi térítési díj : 860,- Ft/óra
NETTÓ havi jövedelem

Ft/óra

0 – 28.500 Ft

300,-

28.501 Ft – 42.750 Ft

390,-

42.751 Ft – 57.000 Ft

500,-

57.001 Ft – 71.250 Ft

620,-

71.251 Ft – 99.750 Ft

740,-

99.751 Ft – 128.250 Ft

790,-

128.251 Ft felett

860,-

34 Módosította: 4/2020. (II.13.) rendelet. Hatályba lépés: 2020. 03.01.
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Bentlakásos Idősek Otthonában alkalmazandó térítési díjak
a) Emelt szintű ellátást nyújtó otthon:
aa) intézményi térítési díj: 3380,- Ft/fő/nap
ab) egyszeri hozzájárulás: egyszemélyes lakás: 3.300.000,-Ft
kétszemélyes lakás: 2.500.000,-Ft/fő
b) Átlagos ellátást nyújtó otthon:
ba) Intézményi térítési díj: 3065,- Ft/fő /nap
bb) Belépési hozzájárulás mértéke

Ellátás helye

Férőhely száma

Belépési
hozzájárulás
mértéke

Udvari bejáratú 3 ágyas lakás
(Csepreg, Kossuth u. 67.)

3 fő

1.500.000,- Ft

Udvari bejáratú 2 ágyas lakás
(Csepreg, Kossuth u. 67.)

2 fő

1.500.000,- Ft

I. emeleti 2 ágyas lakószobák
(Csepreg, Kossuth u. 67.)

5 fő

1.500.000,- Ft

35 Módosította: 4/2020. (II.13.) rendelet. Hatályba lépés: 2020. 03.01.
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KÉRELEM
szociális alapellátás – étkeztetés – biztosítására
1. A szociális ellátást kérelmező adatai:
Név:

-------- ------------------------------------------------------------------------

Születési név:

------------------------------------------------------------------------

Anyja neve:

------------------------------------------------------------------------

Születési hely, idő: -----------------------------------------------------------------------Lakcím:
TAJ szám:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Törvényes képviselő/tartásra kötelezett adatai:
Név:

------------------------------------------------------------------------

Születési név:

------------------------------------------------------------------------

Anyja neve:

------------------------------------------------------------------------

Születési hely, idő: -----------------------------------------------------------------------Lakcím:

------------------------------------------------------------------------

2. A szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:
Mely időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását (hónap, nap): .............................................
Milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: (megfelelő rész aláhúzandó)
• a hét minden napján
• csak meghatározott napokon:………………………………………………………
Speciális diétát tart-e? (megfelelő rész aláhúzandó)
• igen
• nem
Ha igen, akkor annak leírása, megjelölése (pl. glutén érzékenység, tej,- tojásfehérje
érzékenység, stb.)
…………………………………………………………………………………………………..
Az étkeztetés módja: (megfelelő rész aláhúzandó)
36 Megállapította: 7/2018.(VIII.17.) rendelet. Hatályba lépés: 2018. 08.17.

• helyben fogyasztás
• elvitel
• kiszállítás
(Elvitel és kiszállítás esetén 2 garnitúra ételhordó edény szükséges)
Az ellátás kérelmezésének részletes indokolása:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
A kérelem mellékletei:
A szociális étkeztetés igénybevételének feltételeit és a csatolandó mellékleteket Tömörd
Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015.
(II.27.) számú önkormányzati rendeletének 25.§-a szabályozza.
Csatolandó mellékletek:
•
•

•
•
•

jövedelem nyilatkozat,

jövedelemigazolás,
akut vagy krónikus betegséget igazoló háziorvosi vagy szakorvosi igazolás,
pszichiátriai vagy szenvedélybetegséget igazoló háziorvosi vagy szakorvosi igazolás,
fogyatékosságot megállapító orvosi szakvélemény, bírósági végzés,

Felelősségvállalási nyilatkozat
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Alulírott hozzájárulok, hogy adataimat a kérelem elbírálása céljából kezeljék.

Tömörd, …………… év …………………………… hónap …………. nap.

…………………………………………
kérelmező

Jövedelem nyilatkozat
Szociális étkeztetés igényléséhez
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:
Név: ..........................................................................................................................................
Születési név: .............................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................
Születési hely, idő: ......................................................................................................................
Lakóhely: ...................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ......................................................................................................................
(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)
Telefonszám

(nem

kötelező

megadni):

.........................................................................................
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:
A jövedelem típusa

Nettó összege

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi
és más önálló tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat és állami foglalkoztatási szervek által
folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (7) bekezdése alapján az
önkormányzat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal útján ellenőrizheti.
A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg
csatoltam.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.
Tömörd, 20….……………
…………………………..

Az ellátást igénybe vevő
(törvényes képviselő) aláírása

8. melléklet 3/2015. (II. 27.). számú önkormányzati rendelethez 37

Fiatalkorúak támogatása iránti kérelem

1. Fiatalkorúak támogatására jogosult személy adatai:
Név:

------------------------------------------------------------------------

Születési név:

------------------------------------------------------------------------

Anyja neve:

------------------------------------------------------------------------

Születési hely, idő: -----------------------------------------------------------------------Lakcím:

------------------------------------------------------------------------

TAJ szám:

------------------------------------------------------------------------

2. Fiatalkorúak támogatására jogosult személy adatai:

Név:

------------------------------------------------------------------------

Születési név:

------------------------------------------------------------------------

Anyja neve:

------------------------------------------------------------------------

Születési hely, idő: -----------------------------------------------------------------------Lakcím:

------------------------------------------------------------------------

TAJ szám:

------------------------------------------------------------------------

3. Fiatalkorúak támogatására jogosult személy adatai:

Név:

------------------------------------------------------------------------

Születési név:

------------------------------------------------------------------------

Anyja neve:

------------------------------------------------------------------------

Születési hely, idő: -----------------------------------------------------------------------Lakcím:

------------------------------------------------------------------------

TAJ szám:

------------------------------------------------------------------------

37 Megállapította: 9/2018. (XII.11.) rendelet. Hatályba lépés: 2018. 12. 11. 18:40 órakor

4. Szülő/törvényes képviselő adatai:
Név:

------------------------------------------------------------------------

Születési név:

------------------------------------------------------------------------

Anyja neve:

------------------------------------------------------------------------

Születési hely, idő: -----------------------------------------------------------------------Lakcím:

------------------------------------------------------------------------

TAJ szám:

------------------------------------------------------------------------

Telefonszám:

---------------------------------------------------------------------

Alulírott hozzájárulok, hogy adataimat (családtagjaim adatait) a kérelem elbírálása céljából
kezeljék.

Tömörd, 20....................................

……………………………
aláírás

