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Határozatai:
70/2006. (VIII.8.) kt. határozat:
napirend elfogadása
71/2006. (VIII.8.) kt. határozat:
Közbeszerzési Bíráló Bizottság létrehozása.
Zárt ülésen:
72/2006. (VIII.8.) kt. határozat:
Helyi Választási Bizottság megválasztása.
73/2006. (VIII.8.) kt. határozat:
Helyi Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság megválasztása.

Rendeletei:
9/2006. (VIII.8.) kt. rendelet:
A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi rendszeréről

8. számú
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006.
augusztus 8-án 13.30 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Doroszi József alpolgármester
Besenczki Józsefné képviselő
Farkas László képviselő
Farkas László Nándor képviselő
Györei József képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Tüskés Balázs képviselő
Vass Béla képviselő
Igazoltan távol maradt:
Navrasics Endre képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület
tanjai közül 9-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Béla és Tüskés Balázs képviselőket kéri fel a testület
egyetértése alapján.
Javasolja, hogy a képviselőtestület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát.
70/2006. (VIII.8.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. augusztus 8-i
ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
1./ Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Török Csilla körjegyző
2./ Egyéb ügyek.

Zárt ülésen:
Helyi Választási Bizottság tagjainak és kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és
póttagjainak megválasztása.
Előadó: Török Csilla körjegyző
Napirend tárgya:
1./ Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása.
Előadó: Török Csilla körjegyző
/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Farkas László Nándor képviselő:
Hány fő lesz az, aki a közgyógyellátásból kiesik, továbbá mennyi összegű átmeneti segély
megállapítására lesz szükség?
Kimutatást kellene készíteni, amely alapján megállapítható, hogy melyik az a család, ahol
problémák merülnek fel a közgyógyellátási rendszer változása miatt. Ugyanis lesznek olyan
családok, akik nem tudják elviselni a 30-40 %-os jövedelem csökkenést.
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:
A közgyógyellátási igazolványok kiadása terén a szociális bizottság nagyon méltányosan járt
el ezidáig. Emiatt sokan kiesnek a rendszerből. Megmarad azonban évente a MEP felé az
igazolványok után kifizetett összeg, melynek mértéke igazolványonként az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 75 %-a, amit átmeneti segélyezésre segélyezésre lehetne
fordítani.
A gyógyszerárak is változtak, azonban nagyon magas a gyógyszerfogyasztásunk, valószínű
ezt is szabályozni akarják a szigorításokkal. A TB sok gyógyszert ki fog húzni a közgyógyellátásból. Az emberek sok gyógyszert szednek, maguk kérik, hogy mit írjon fel az orvos.
Nagyon rossz az emberek egészségi állapota.
A gyerekek cukor betegek, gerinc betegek, mivel egészségtelenül étkeznek..
Farkas László Nándor képviselő:
Az intézkedés rontani fogja a jelenlegi egészségi állapotot. A szenvedély betegségeknek
súlyos következményei vannak, de az életmód, az életszínvonalból adódik.
A rendeletben szereplő 100.000 Ft kamatmentes kölcsön szerepelt e korábban is?
Török Csilla körjegyző:
Ki fogja gyűjtetni, hogy mennyi volt a közgyógyellátásra fordított összeg, azonban ez csak
hozzávetőleges szám lesz.

A 100.000 Ft kamatmentes kölcsön korábbi rendeletben is szerepelt.
Nagy Lajos polgármester:
A törvénynek nem az a célja, hogy nyomorba döntse a rászorulókat, hanem kiszűrje a
felesleges gyógyszerfogyasztást. Mindig megtaláltuk a módját, hogyan segítsük a
rászorulókat. Át kell csoportosítani az előirányzatok között, mert nem fordulhat elő, hogy ha
egy gyerek rászorul a gyógyszerre és nem kapja meg.
Ha a kimutatás elkészül, a szociális bizottság vizsgálja át, melyek azok a családok, akik
rászorultak.
A rendeletet módosítani kellett, alkalmazkodni kell a törvényi előírásokhoz.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a rendelet elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet.alkotta.

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2006./VIII.8./sz. rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi rendszeréről

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§, a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 1.§.(2) bekezdésében, 10.§.(1) bekezdésében,, 25.§ (3) bekezdésében, 26.§-ában, 32.§ (3)
bekezdésében, 37/D.§ (5) bekezdésében, 38.§ (9) bekezdésében, 43/B.§ (1) és (3)
bekezdésében, a 45.§.(1) bekezdésében, a 46.§.(1) bekezdésében, 47.§.(1) bekezdésében, az
50.§.(3) bekezdésében, az 55/C.§.(4) bekezdésében, és a 62.§(2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I.
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy a törvény által meghatározott juttatások igénybevételének helyi
szabályait megállapítsa, rendelkezzék a jogosultsági feltételekről, az ellátások mértékéről és
igénybevételük módjáról.

A rendelet hatálya
2. §.
(1) A rendelet hatálya - a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a
Balatonszentgyörgy községben élő
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre,
c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya a az 1993.évi III.tv. (Sztv.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott
ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális
Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi
XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó
állampolgáraira is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed
a) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott, valamint
b) a 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális
biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra
és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben
meghatározott
jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes
tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
Értelmező rendelkezések
3.§.
A képviselő-testület az értelmező rendelkezések tekintetében az Sztv. 4.§.(1) bekezdésében
foglaltakat változtatás nélkül alkalmazza.
Eljárási rendelkezések
4. §
(1) A szociális igazgatási eljárás megindítása iránti kérelmeket a Körjegyzőséghez kell
benyújtani. Az ápolási díj megállapítása iránt e rendelet 5.sz. mellékletét képező kérelmet kell
kitölteni.
(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező a kérelmében saját, valamint
a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni az
e rendelet 1.sz. mellékletét képező jövedelemnyilatkozaton, továbbá a jövedelmi adatokra
vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. A kérelemnek
tartalmaznia kell az Sztv. 18.§. a-i.)pontjában szereplő adatokat.

(3) A rendszeres szociális segély, a felsőoktatási hallgatók támogatása és az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosult megállapítására irányuló kérelem esetében a kérelem esetében a
kérelmező köteles saját és családja vagyoni helyzetéről is nyilatkozni, szükség esetén azt
igazolni, a rendelet 2.sz.melléklet képező vagyonnyilatkzatot kitölteni. Az időskorúak
járadéka esetében e rendelet 4.sz. mellékletét képező jövedelemnyilatkozatot kell kitölteni.
(4) Ha a Képviselő-testület hivatalos tudomása, vagy a környezettanulmány lefolytatása
alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a (2) bekezdés szerinti
jövedelemnyilatkzatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás,
illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló
dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek
figyelembevételével vélelmezhető.
(5) A kérelemhez csatolni kell:
a.) jövedelemigazolásokat
- havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző
három hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást,
- munkanélküli járadékról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás
igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást,
- a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását
megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó
havi bankszámla kivonatot,
- vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolását, a kérelem benyújtását megelőző
gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról,
- egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett a
32/1993./II.17.) Korm.sz. rendelet 1.sz. melléklete szerinti formában tett nyilatkozatát
a havi átlagos nettó jövedelméről.
-Az alkalmi munkából származó jövedelmet az érintett átlagos havi nettó jövedelmére
vonatkozó nyilatkozatával és az alkalmi munkavállalói könyv bemutatásával kell
igazolni.
b.) az egyéb körülmények igazolását:
ba). Átmeneti segély megállapítása iránti eljárásban:
- tartós, vagy időszakos betegség esetén a háziorvos igazolsát arra vonatkozóan, hogy
a gyógykezeléshez szükséges gyógyszer közgyógyellátás terhére nem rendelhető,
- gyógyászati segédeszköz, vagy külföldi gyógyszer esetében a szakorvos igazolását,
hogy a segédeszköz közgyógyellátás terhére nem rendelhető, illetőleg azt, hogy a külföldről történő beszerzés szükséges
- elemi kár esetében – amennyiben a kérelmező biztosítással rendelkezett – a biztosító
nyilatkozatát a kárviselésre vonatkozóan.
bb.) temetési segély megállapítása iránti eljárásban
- tartási-, életjáradéki, vagy öröklési szerződést, amennyiben azt kötöttek,
bc.) közgyógyellátás méltányosságból történő megállapítása iránti eljárásban
- a háziorvos javaslatát a gyógyszerköltségek mértékének megjelölésével
bd.) étkezés biztosítása és házi segítségnyújtás iránti eljárásban
- a háziorvos igazolást az egészségi állapotra vonatkozóan

be.) a balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ keretében működő balatonszentgyörgyi
székhelyű Idősek Klubja felvételi eljárásában
- a háziorvos, ideggyógyász szakorvos igazolását az egészségi állapotra, illetőleg
javaslatát a közösségi elhelyezésre vonatkozóan.
5.§.
(1) Amennyiben az ellátott egy éven belül újabb szociális ellátás iránti kérelmet terjeszt elő - ha
körülményeiben hivatalos tudomás szerint lényeges változás nem következett be - a vagyoni,
jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatok és igazolások benyújtásától el lehet tekinteni.
(2) A képviselő-testület a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére vonatkozóan az
Sztv. 17.§.-ban foglalt rendelkezését változtatás nélkül alkalmazza.
(3) A meghatározott célra nyújtott átmeneti segély felhasználásáról, az elszámolás módjáról és
határidejéről az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.
(4) Aki az (1) bekezdés szerinti elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve a segélyt
nem a határozatban megjelölt célra fordította - ha jogszabály másként nem rendelkezik pénzbeli szociális ellátásban egy éven belül nem részesülhet. Ez esetben az ellátást
természetben, vagy ha az nem lehetséges, a (3) bekezdésben szabályozott módon kell
biztosítani.
(5) Amennyiben az ellátás célja pénzbeli kifizetéssel nem érhető el, úgy a segély közvetlenül a
közüzemi szolgáltatóhoz (lakásfenntartási támogatás), vagy az étkezést, egyéb szolgáltatást
nyújtó intézményhez, szervezethez is utalható.
6.§.
(1) Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat jogerőre emelkedéséig
visszavonhatja.
(2) A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt
elnevezéssel.
(3) A kérelem tartalmazza az ügyfélnek és/vagy képviselőjének lakcímét.
(4) Az ügyfél-azonosításhoz szükséges adatok kivételével az ügyféltől nem kérhető olyan adat
igazolása, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának
tartalmaznia kell, és a személyes adatok tekintetében az adat továbbítását az adott ügy
elbírálásához szükséges célból törvény lehetővé teszi vagy az ügyfél saját személyes adat
tekintetében ezt kéri.
(5) Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől
számított nyolc napon belül – megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel.
(6) A kérelemnek teljes egészében helyt adó elsőfokú döntés esetén, ellenérdekű ügyfél
hiányában mellőzhető az indokolás és a jogorvoslatról szóló tájékoztatás.

(7) A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására,
továbbá a hatósági ellenőrzésre ( a továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Ket.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.
7.§.
(1) A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott ellátások megállapításának jogát – a (2)
és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át
az alábbi kitételekkel:
-

a időskorúak járadékára való jogosultságot 2007.év január hó 1.napjától
kezdődően a körjegyző állapítja meg,
a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot 2007.év január hó 1.napjától
kezdődően a körjegyző állapítja meg,
az ápolási díjra való jogosultságot a 12.§. (1) bekezdése kivételével – 2007.év
január hó 1.napjától a körjegyző állapítja meg,
a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot a körjegyző állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a temetési segély megállapításának jogát a polgármesterre ruházza át.
(3) Amennyiben a kérelmező, illetve az ellátásra jogosult életét és testi épséget súlyosan
veszélyeztető körülmény áll fenn és azonnali segítség szükséges, az átmeneti segély
megállapítására a polgármester is jogosult.
(4) A köztemetés az Sztv. 48.§.(1)-a a polgármester hatáskörébe tartozik.
(5) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása önkormányzati hatáskörben
az Sztv. 54.§.-a értelmében a polgármester hatáskörébe tartozik.

II.
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
Időskorúak járadéka
8.§.
(1)
A Képviselő-testület az időskorúak járadékának megállapítására vonatkozóan a 32/B32/D.§.-aiban foglaltakat változatlanul alkalmazza.
(2)
Az időskorúak járadékára vonatkozó jogosultság feltételeit a Képviselő-testület
kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a
feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ellátását a felülvizsgálatnak megfelelő összegben
tovább kell folyósítani. A fellvizsgálatot az ellátás megállapítását, illetőleg az előző
felülvizsgálatot követő második év március 31.napjáig kell végrehajtani.

Rendszeres szociális segély
9.§.
(1) A rendszeres szociális segély jogosulti körének meghatározására, megszüntetésére,
összegére, felülvizsgálatára és a hajléktalan személyek részére történő rendszeres szociális
segély megállapítására a Képviselő-testület az Sztv. rendelkezéseit alkalmazza.
(2)Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának,
folyósításának feltételeként a Községi Önkormányzattal, és a Somogy Megyei Munkaügyi
Központ Marcali Kirendeltségével köteles együttműködni,
amelynek keretében:
a.) a Kirendeltségnél nyilvántartásba veteti magát, és
b.) a beilleszkedését segítő programról írásban, “álláskeresési megállapodás” formájában
megállapodik a Kirendeltséggel, továbbá
c.) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.
(3) Az önkormányzat az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek munkaerőpiaci
helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást szervez, melynek keretében különösen a
rendszeres szociális segélyt kérelmező igényjogosult személyek foglalkoztatását kell
biztosítani. A foglalkoztatási kötelezettség közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka
biztosításával teljesíthető, amelyet az önkormányzat a város és községgazdálkodás
szakfeladaton, vagy az önkormányzat által fenntartott intézményeknél történő
foglalkoztatással biztosít.
(4) Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásra csak határozott idejű szerződés köthető
az aktív korú nem foglalkoztatott személlyel. A munkáltatói jogkör gyakorlója a
polgármester.
(5) A kérelmező, illetve a segélyben részesülő a számára felajánlott megfelelő munkát
legkésőbb három munkanapon belül köteles megkezdeni.
(6) Akadályoztatása esetén a nem neki felróható akadályról, egészségügyi okokra hivatkozva,
hét munkanapon belül az orvos által kiállított igazolást benyújtja a polgármester hivatalba.
(7) Egyéb előre nem látható okok miatti akadályoztatása igazolása a segélyben részesülő
személy nyilatkozatával történik, melynek valóságtartalmát a polgármesteri hivatal
vizsgálhatja.
(8) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segélyt megállapító
határozat jogerőre emelkedését követő naptól számított öt munka napon belül köteles a
munkaügyi központtal a kapcsolatot felvenni.
(9) Az együttműködési kötelezettség előírásáról, valamint az együttműködési kötelezettség
megszegésének és súlyos megszegésének következményeiről a rendszeres szociális segélyt
megállapító határozatban rendelkezni kell. Meg kell nevezni az együttműködésre kijelölt
intézményt, az első jelentkezési határidőt és a jelentkezés elmulasztásának következményeit.

(10) A nem foglalkoztatott személy az együttműködési kötelezettség keretében köteles
teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat.
(11) A nem foglalkoztatott személy beilleszkedését segítő program a következő terjed ki:
a.) a Községi Önkormányzattal, ill.a Kirendeltséggel (együttműködésre kijelölt szerv
megnevezése) való kapcsolattartásra,
b.) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére,
c.) a felajánlott és számára – az Sztv.és az Flt.szerinti – megfelelő munkalehetőség
elfogadására,
d.) a munkaügyi központnál álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre és az
elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttműködésre.
(12) Együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az érintett személy:
a.) az együttműködési felhívásra, valamint a munkavégzésre meg nem jelent személy az
akadálytatásáról, a távolmaradásának okáról szóló igazolást a felhívás kézhezvételétől, illetve
a munkakezdésre megjelölt naptól számított 3 napon belül nem mutatja be.
b.) a segélyezett az együttműködésre kijelölt Kirendeltséggel az első jelentkezésként
megjelölt időpontig nem veszi fel a kapcsolatot
c.) a támogatásra való jogosultság vizsgálatakor, valamint a jogosultság évenkénti
felülvizsgálatakor megállapítására kerül, hogy a kérelmező az együttműködési
kötelezettségnek nem tesz eleget,
d.) a segélyben részesülő a foglalkoztatása esetén az alkalmi munkavállalói könyvet a
tárgyhónapot követő hónap első munkanapján nem mutatja be.
(13) Együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül, ha az érintett személy:
a.) az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást (közmunka, közcélú munka vagy
közhasznú munka) nem vállalja, vagy nem teljesíti, illetve a felajánlásra nem jelenik meg
b.) a Kirendeltség által felajánlott megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, illetve a
felajánlásra nem jelenik meg,
c.) az önkormányzat vagy a Kirendeltség által felajánlott megfelelő munkalehetőséget
elfogadja, de a nyilatkozatban meghatározott időpontban és helyen a munkavégzést nem kezdi
meg, vagy a munkáltató a foglalkoztatást rendkívüli felmondással megszünteti.
(14) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama
alatt együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi, akkor a segély összegét 6 hónapig 75
%-os mértékben kell folyósítani.
(15) Az együttműködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történő ismételt megszegése
esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni.
(16) A önkormányzat által szervezett foglalkoztatás időtartama legalább 30 munkanap,
kivéve, ha az aktív korú nem foglalkoztatott személyt alkalmi munkavállalói könyvvel
foglalkoztatják.
(17) A rendszeres szociális segély megállapításával kapcsolatban egyéb kérdésekben az
önkormányzat az Sztv. rendelkezéseit változatlanul alkalmazza.
(18) A rendszeres szociális segély havi összege az Sztv. 37/E.§.(1) bekezdésében kötelezően
előírt összeg.

Lakásfenntartási támogatás
10.§.
(1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk
lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaik viselésére nyújtott hozzájárulás.
(2) Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt
a. Az 1993.évi III.tv. 38.§. (2)-(3)-(4)-(6)-(7)-(8) bekezdéseiben meghatározott
feltételek szerinti szerinti jogosultnak( a továbbiakban: normatív
lakásfenntartási támogatás)
b. az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek
c. a 10.§. (4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13) bekezdéseiben meghatározott
feltételek szerinti jogosultnak önálló juttatásként ( a továbbiakban: helyi
lakásfenntartási támogatás)
(3) (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével helyi
támogatásra jogosult az a személy

önálló lakásfenntartási

a.) A háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és
b.) A lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelméhez
viszonyított költséghányada a jövedelem 30 %-át nem haladja meg.
(4) A helyi lakásfenntartás fenntartás összegét a képviselőtestület kérelmezőnként állapítja
meg, a támogatás egy hónapra jutó összege azonban nem lehet kevesebb 2.500.- Ft-nál.
(5) A lakásfenntartási támogatás megállapítására irányuló kérelem évente két alkalommal
nyújtható be.
(6)A községben elismert minimális lakásnagyság:
c.) egyedülálló személy esetében 1,5 szoba (40 m2)
d.) kéttagú család esetében 2 szoba ( 60 m2)
e.) háromtagú család esetében 2,5 szoba (80 m2)
f.) négytagú család esetében 3 szoba (100 m2)
g.) öt és annál többtagú család esetében 4 szoba (120 m2)
(7) A helyi lakásfenntartási támogatás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az
egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi
költség 2006.évben 425.- Ft. 2006.évet követően az egy négyzetméterre jutó elismert havi
költség összegét az eves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.
(8) A lakásfenntartás költségeit a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap számláival kell
igazolni.

(9) A helyi lakásfenntartási támogatást maximum 1 év időtartamra állapítja meg a képviselőtestület. A megállapítása iránti kérelmet évente meg kell újítani.
(10) Közvetlenül a szolgáltatóhoz kell utalni a lakásfenntartási támogatás összegét annál,
akinek a lakásfenntartási költségként számításba vett közüzemi szolgáltatóval szemben a
támogatás összegét elértő vagy azt meghaladó díjhátraléka van.
(11) Jogosult anyagi helyzetében bekövetkezett javulást köteles 8 napon belül bejelenteni.
(12) Nem állapítható meg a helyi lakásfenntartási támogatás a (3) és (6) bekezdésben fennálló
feltételek esetén sem annak a személynek,
a.) akinek a saját, vagy háztartásában együtt élők tulajdonában van:
1.) saját használatán kívül lakóingatlan, vagy üdülő – kivéve ha annak
tulajdonjogát
öröklés jogcímén, haszonélvezettel terhelten szerezte
és
a
haszonélvezet
jelenleg
is
fennáll,
2.) beépítetetlen lakótelek,
3.) adófizetési kötelezettség alá eső – gyártási évét tekintve – 5 évnél
fiatalabb gépjármű – kivéve ha azt súlyos mozgáskorlátozottság miatt
használják.
4.) akinek a lakás hasznosításából jövedelme származik
5.) aki jogcím nélküli lakáshasználó
Ápolási díj
11.§.
(1) A Képviselő-testület ápolási díjat állapít meg a súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg
18 év alatti személy gondozását, ápolását végző hozzátartozó részére az Sztv. 41.§. (3)
bekezdésében foglaltak szerint.
(2) A képviselő-testület a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy személy
gondozását, ápolását végző személy kérelmére az Sztv. 44.§.(1) b.) pontjában foglalt összegű
ápolási díjat állapít meg.
12.§.
(1)
A képviselő-testület ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18.életévét
betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és az egy főre számított havi
családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
egyedülálló esetén annak 150 %-át.
(2) Az ápolással kapcsolatos teendők megfelelő ellátását – az ápolást végző személy
kötelezettségének teljesítését – az önkormányzat házi segítségnyújtás útján ellenőrizheti. Az
ápolással kapcsolatos teendők megfelelő ellátását –az ápolást végző személy
kötelezettségének teljesítését – az önkormányzat házi segítségnyújtás útján ellenőrizheti.

(3)Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha az ellátott rendszeres
étkeztetéséről, ápolásáról nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában nem működik közre.
(4)Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha az Sztv. 42.§.(1) bekezdésében
meghatározott kizáró ok áll fenn.

13.§.
(1) Az ápolási díj összege:
a.) a 11.§.(1) bekezdésében meghatározott esetben az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 100 %-a,
b.) a 11.§.(2) bekezdésében meghatározott esetben az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 130 %-a,
c.) A 12.§.(1) bekezdésében meghatározott esetben az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 80 %-a.
(2) Az ápolási díjra való jogosultság megállapításával, illetve megszüntetésével
kapcsolatos egyéb kérdésekben az Önkormányzat az Sztv. rendelkezéseit
változatlanul alkalmazza.

Felsőoktatási hallgatók támogatása
14.§.
(1) A Képviselő-testület pályázat alapján - az Oktatási Minisztérium által meghatározott
Általános Szerződési Feltételek szerint - 1000-2000 Ft/hó összegű rendszeres pénzbeli
támogatást nyújt az arra rászoruló felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok számára.
(2) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban az a pályázó részesülhet,
akinek havi jövedelme, vagy családja egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, és
árva, vagy félárva,
családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több
gyermeket nevel,
egyedül neveli gyermekét,
valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást
igénylő beteg, vagy rokkant van,
eltartója (szülője) munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,
állandó lakóhelyén kívüli intézményben tanul,
nem részesül kollégiumi ellátásban.
A bírálat során több feltétel együttes megléte esetén a pályázót a rangsorban előrébb kell
helyezni.

(3) A pályázati kérelemhez a személyes adatok és hallgatói igazolás mellett az R 1. számú
melléklete szerinti nyilatkozatot is csatolni kell.
Átmeneti segély
15.§.
(1)A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére átmeneti segélyt
nyújt. Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön
formájában is nyújtható.
(2) Átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Az alkalmankénti segély
gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott
egészségügyi szolgáltatás díjaként, ellátatlan munkanélküliek segélyezésére, élelmiszer, ruha
vásárlás céljára, szabadságvesztés büntetésből szabadultak számára, hajléktalan személyek
segítésére, krízis átmeneti segélyként is megítélhető. A havi rendszerességgel adott átmeneti
segély jövedelemkiegészítő támogatásként, rendszeres nevelési támogatásként is nyújtható.
(3) Az átmeneti segély alkalmanként összege maximum 10.000.- Ft. A Képviselő-testület
kivételesen indokolt esetben – ha a létfenntartást veszélyeztető helyzet másként nem oldható
meg – legfeljebb 25.000.- Ft átmeneti segélyt állapíthat meg, illetve maximum 100.000.- Ft
kamatmentes kölcsönt nyújthat, egy éven belüli visszafizetési kötelezettséggel.
(4) Átmeneti segély annak adható, akinek a családjában az egy főre jutó havi családi
jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül
élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.
Rendszerességgel folyósítandó átmeneti segély legfeljebb 1 év időtartamra adható. Összege
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át.
16.§.
(1) Az átmeneti segély megállapítható:
- kérelemre,
- hivatalból,
- önkormányzati szerv jelzésére,
- családgondozó kezdeményezésére.
(2)Az átmeneti segély megállapítása során utólagos elszámolási kötelezettség írható elő a
segélyezett számára.
Temetési segély
17.§.
(1)
A képviselő-testület az Sztv. 46.§.-a szerint temetési segélyt nyújt annak, aki a
meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles,
vagy tartásra kötelezett hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját vagy
családjának létfenntartását veszélyezteti és nem áll fenn törvényben meghatározott kizáró ok.

(2)
A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének figyelembe
vételével a segély legkisebb összegét annak 10 %-ában, 15.000.- Ft-ban határozza meg.

III.
Természetben nyújtott ellátások
18.§.
A képviselő-testület a 10.§. szerint lakásfenntartási támogatást, a 15.§. szerinti átmeneti
segélyt, a 17.§. szerinti temetési segélyt részben vagy egészben természetben nyújtott
ellátásként is megállapíthatja.
Köztemetés
19.§.
(1) A polgármester az Sztv. 48.§.-a értelmében gondoskodik a község területén elhunyt
személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha
- nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
- az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
(2)A köztemetésre az önkormányzat az Sztv. további rendelkezéseit változatlanul alkalmazza.
Méltányossági közgyógyellátás
20.§.
(1) A körjegyző Szt. 50.§.(1)-(2) bekezdésében foglaltakon kívül annak is megállapíthatja a
közgyógyellátásra való jogosultságát, aki szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan
magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni, különösen, ha
a) családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében annak 200 %-át, és
b) akinek rendszeres havi gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 25 %-át.
(2) A jogosultság egy évre kerül megállapítására. A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő
időpontja a jogosultságot megállapító határozat meghozatalától számított 15.nap.
(3)A közgyógyellátás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző
három hónapban is benyújtható. Amennyiben az eljárás a jogosultág lejárta előtt befejeződik,
az új jogosultság kezdő időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követő napot kell
megállapítani.

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása
21.§.
A polgármester önkormányzati hatáskörben - az Szt. 54. §-a szerint - az egészségügyi
szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát,
a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét,
b) aki egyedülálló és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150
%-át nem haladja meg, és nem rendelkezik vagyonnal.
IV.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Szociális alapszolgáltatások
22.§.
(1) A képviselő-testület az Sztv. 57.§. (1) bekezdésében foglalt szociális alapszolgáltatások
közül az alábbiakat biztosítja:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

szociális információs szolgáltatás
étkeztetés
a házi segítségnyújtás
nappali ellátás
családsegítés

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott alapellátásokat társulási
megállapodás útján a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központon (8648. Balatonkeresztúr,
Iskola u.3.) keresztül biztosítja.
(3) Az étkeztetésről, és az Idősek Klubjában az elhelyezés iránti kérelemről, valamint a házi
segítségnyújtás igénybevételéről az Alapszolgálgatási Központ
intézményvezetője a
balatonszentgyörgyi önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága javaslata alapján
dönt.
(4)A tájékoztatási kötelezettségre, az előgondozásra, a megállapodásra és a jogviszony
megszűnésére vonatkozóan az Szt., valamint a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet előírásai az
irányadók.
Szociális információs szolgáltatás
23.§.
A képviselő-testület a szociális információs szolgáltatásra az Sztv. 61.§.-ában foglalt
rendelkezéseket változatlanul alkalmazza.

Szociális étkeztetés
24.§.
(1)
A képviselő-testület napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik azoknak a
szociálisan rászorultaknak, akik az önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a. koruk,
b. egészségi állapotuk
c. fogyatékosságuk, vagy pszichiátriai betegségük
d. szenvedélybetegségük vagy
e. hajléktalanságuk
miatt.
(2)
Szociális étkeztetésre jogosult, akinél az egy főre számított havi családi jövedelem
határ az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedül élő esetén
annak 150%-át nem haladja meg.
(3) A képviselő-testület társulási megállapodás alapján igénybe veszi társulási megállapodás
alapján a Tikos község falugondnoki szolgálatát a battyánpusztai falurész területén az
étkeztetés keretében az ebéd házhoz szállítását. A falugondnoki szolgálat általi házhoz
szállítás térítésmentes, a rászorult csak az étkeztetés külön rendeletben megállapított díját
fizeti meg.
Házi segítségnyújtás
25.§.
(1)
A képviselő-testület a házi segítségnyújtásra vonatkozóan az Sztv. 63.§.-ában foglalt
rendelkezéseket változatlanul alkalmazza.
(2) A házi segítségnyújtás igénybevételének térítési díjtételeit a testület az Sztv. 116.§.(3)
bekezdése alapján állapítja meg. A díjtételeket e rendelet 3.sz. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület társulási megállapodás alapján igénybe veszi társulási megállapodás
alapján a Tikos község falugondnoki szolgálatát a battyánpusztai falurész területén a házi
segítségnyújtás körébe tartozó kisebb beszerzések lebonyolítását, gyógyszerek kiszállítását. A
falugondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes.
(4) A térítési díjat havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 10.napjáig kell, a gondozónőn
keresztül az Idősek Klubjába befizetni.
Nappali ellátás
26.§.
(1) A képviselő-testület a nappali ellátásra az Sztv. 65/F.§.-ában foglaltakat változatlanul
alkalmazza.

(2)
A nappali ellátást társulási megállapodás alapján a balatonkeresztúri Alapszolgáltatási
Központon keresztül a balatonszentgyörgyi székhelyű Idősek Klubjában biztosítja.
Családsegítés
27.§.
A képviselő-testület a családsegítésre az Sztv. 64.§.-ában foglaltakat változatlanul alkalmazza.
Térítési díj
28.§.
(1) A szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás
tekintetében a jogosult, vagy a tartásra, gondozásra kötelezett hozzátartozója (kötelezett)
térítési díjat köteles fizetni (személyi térítési díj, gondozási díj) -a 23.§. és 27.§. - kivételével,
melyet a kötelezett szociális helyzete, valamint az intézményi térítési díj figyelembe vételével
kell megállapítani.
(3)
A szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetés, nappali ellátás intézményi térítési
díját a képviselő-testület március 31-ig az Sztv. 114.-119.§-ában foglalt szabályok szerint –
külön rendeletben állapítja meg.
Záró rendelkezések
29.§.
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg
hatályát veszti a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
2/2006./II.21./sz. rendelet.
(2)A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szabályai szerint, a helyben szokásos módon a
körjegyző gondoskodik.
(4)
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993.évi III.tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
1.sz. melléklet
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2006./VIII.8./sz. rendeletéhez

JÖVEDELEMNYILATKOZAT
A) Személyi adatok
1. Az ellátást igénylő neve:

(Leánykori név:)
2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe:
3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe:
4. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes
képviselő neve:
5. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe:
6. Az igénylővel egy háztartásban élő közeli
hozzátartozók száma: ............. fő.
7. A 6. pontban szereplő közeli hozzátartozók neve:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
B) Jövedelmi adatok
Forintban
A jövedelmek típusai
Kérelmező Közeli hozzátartozók jövedelme
jövedelme
1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból
származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű
jog átruházásából származó
jövedelem
4. Nyugellátás,
baleseti
nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű
ellátások
5. A gyermek ellátásához és
gondozásához
kapcsolódó
támogatások (GYED, GYES,
GYET,
családi
pótlék,
gyermektartásdíj stb.)
6. Önkormányzat és munkaügyi
szervek
által
folyósított
rendszeres
pénzbeli
ellátás
(munkanélküli
járadék,
rendszeres szociális és nevelési
segély,
jövedelempótló
támogatások stb.)
7. Föld bérbeadásából származó
jövedelem
8. Egyéb
(pl.
értékpapírból
jövedelem,
kis

ösztöndíj,
származó
összegű

a)

b)

c)

d)

Összese
n
e)

f)

g)

kifizetések stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
Személyi jövedelemadó vagy
10. előleg összege
11. Egészségbiztosítási
nyugdíjjárulék összege

és

Munkavállalói járulék összege
12.
A család havi nettó jövedelme
13. összesen [9-(10+11+12)]
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat a fővárosi, a
megyei APEH útján ellenőrizheti.
Dátum: ...........................
...........................................................
az ellátást igénylő,
vagy törvényes képviselőjének aláírása
...........................................................
cselekvőképes hozzátartozók aláírása
KITÖLTÉSI UTASÍTÁS
1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén
az állandó lakóhely címét kell feltüntetni.
2. Közeli hozzátartozók:
a) a házastárs, az élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat
folytató; valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi,
beszéd- vagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
c) a 18. életévet be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve
a szülő házastársa vagy élettársa.
3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni.
4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző három
hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni.
5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre
vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott
részét kell beírni.
6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak
fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni
kell.
7. Az egy főre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli
hozzátartozók számával.
8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk.
Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes
képviselője jogosult az aláírásra.

2.sz. melléklet
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2006./VIII.8./sz. rendeletéhez

VAGYONNYILATKOZAT
A) Személyi adatok
1. Az ellátást igénylő neve: ....................................................................................................
(Leánykori név is)
2. Anyja neve: ...........................................................................................................................
3. Születési helye, ideje: ............................................................................................................
4. Az ellátást igénylő azon lakóhelyének címe, ahol szokásosan él: ..........................................
5. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ................................
B) Vagyoni adatok
I. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
............................................................ város/község .................................................... út/utca ....................
hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
............................................................ város/község .................................................... út/utca ....................
hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése
(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................................. címe:
............................................................ város/község .................................................... út/utca ....................
hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ................................................. címe:
.................................................... város/község .................................................... út/utca .................... hsz.
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
II. Egyéb vagyontárgyak
1. Gépjármű:
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: ................................ típus ......................................... rendszám
a szerzés ideje: ......................................................................................................................
Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft
2. Takarékbetétben elhelyezett pénzösszeg:
........................................................................ pénzintézet
.......................................................... betétkönyv száma ................................ összeg
........................................................................ pénzintézet

.......................................................... betétkönyv száma ................................ összeg
3. Készpénz összege: ........................................................................................ Ft
4. Pénzintézeti számlakövetelés vagy más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés:
........................................................................ pénzintézet
.......................................................... betétkönyv száma ................................ összeg
........................................................................ pénzintézet
.......................................................... betétkönyv száma ................................ összeg
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a
szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
...........................................
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat
megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban
feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam
hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értékét kell
feltüntetni.

3.sz. melléklet
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2006./VIII.8./sz. rendeletéhez
Házi segítségnyújtás térítési díjai
25.800.- Ft alatti nyugdíj esetén
25.801.- Ft – 51.600.- Ft közötti nyugdíj esetén
51.601.- Ft nyugdíj felett

Térítésmentes
200.- Ft/óra
300.- Ft/óra

4.sz. melléklet
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2006./VIII.8./sz. rendeletéhez

JÖVEDELEMNYILATKOZAT
az időskorúak járadékának megállapításához
A) Személyi adatok
1. Az ellátást igénylő neve: .......................................................................................................
(Leánykori név is)
2. Anyja neve: ..........................................................................................................................

3. Születési helye, ideje: ...........................................................................................................
4. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: ...............................................................
5. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: ...................................................................
6. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ...............................
7. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: .........................................................
8. Az igénylő egyedülálló
igen
nem
9. Az igénylő házastársával él együtt:
igen
nem
10. Az igénylő élettársával él együtt:
igen
nem
11. A házas-/élettárs
neve: .......................................................................................................................................
szül. ideje: ..............................................................................................................................
szül. helye: .............................................................................................................................
anyja neve: .............................................................................................................................
bejelentett lakásának címe: ....................................................................................................
tartózkodási helye: .................................................................................................................
12. Az igénylő jövedelmének forrása: .......................................................................................
13. Az igénylő átlagos havi jövedelmének összege: .............................................................. Ft
(a kérelem benyújtását megelőző három hónap alatt szerzett rendszeres jövedelem és a kérelem benyújtását
megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nem rendszeres jövedelem egy havi átlaga)
Ha a jövedelem egésze vagy egy része nem forintban keletkezik, akkor külön is fel kell tüntetni a külföldi
pénznemben szerzett jövedelmet.
14. Az igénylő házas-/élettársa jövedelmének forrása:
15. Az igénylő házas-/élettársa átlagos havi jövedelmének összege: .................................... Ft
(a kérelem benyújtását megelőző három hónap alatt szerzett rendszeres jövedelem és a kérelem benyújtását
megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nem rendszeres jövedelem egy havi átlaga)
Ha a jövedelem egésze vagy egy része nem forintban keletkezik, akkor külön is fel kell tüntetni a külföldi
pénznemben szerzett jövedelmet.
16. Egy főre jutó átlagos havi jövedelem összege: ............................................................ Ft/fő
(a 13. és 15. pontban feltüntetett jövedelem átlaga)
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
...........................................
aláírás

5.sz. melléklet
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2006./VIII.8./sz. rendeletéhez

Kérelem
az ápolási díj megállapítására
I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok
1. Személyi adatok:
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Lakcíme:
Tartózkodási címe:
TAJ száma:
Az ápolt személlyel való rokonsági kapcsolat:
2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok:

Kijelentem, hogy
- kereső tevékenységet: nem folytatok
□
napi 4 órában folytatok
□
otthonomban folytatok
□
- nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok
- rendszeres pénzellátásban részesülök □
és annak havi összege .................................
nem részesülök □
- az ápolási tevékenységet:
□ a lakcímen/tartózkodási címen
□ az ápolt személy lakcímén/tartózkodási címén
végzem.
Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy:
súlyosan fogyatékos
□
fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos
□
8 éven aluli tartósan beteg
□
18. életévét betöltött tartósan beteg
□
Ha a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyre való tekintettel kérem a magasabb összegű
ápolási díj megállapítását, egyben tudomásul veszem az ezzel kapcsolatos vizsgálat elvégzésének
szükségességét.
II. Az ápolt személyre vonatkozó adatok
1. Személyi adatok:
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Lakcíme:
Tartózkodási címe:
Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:
A törvényes képviselő lakcíme:
2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat:
□ Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező
hozzátartozóm végezze.
□ Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel összefüggésben a fokozott
ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezzék. (Ezt csak akkor kell jelezni, ha az ápolt
személy súlyosan fogyatékos és fokozott ápolást igényel.)
Dátum: ..................................................................................
........................................................................
az ápolást végző személy aláírása

.........................................................................
az ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása

Tájékoztató
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 42. § (1) bekezdése
értelmében
Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó ha:
- kereső tevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát
meghaladja,
- szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,
- rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve
azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett kereső tevékenységből adódó
biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válás esetén - folyósítanak.
Rendszeres pénzellátásnak minősül: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj,
az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi
járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az
ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve
tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi

nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt.
alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok
egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli
ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a
munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti
helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK
tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.
Fokozott ápolást igényel az a fogyatékos személy, aki mások segítsége nélkül önállóan nem képes:
a) étkezni, vagy
b) tisztálkodni, vagy
c) öltözködni, vagy
d) illemhelyet használni, vagy
e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni,
feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll.

2./ Egyéb ügyek
2/a.) Közbeszerzési Bíráló Bizottság létrehozása.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
/ Szóbeli előterjesztés. /
Nagy Lajos polgármester:
A képviselő-testület 2005-ben elfogadta a Közbeszerzési Szabályzatot, mely előírásai szerint
a közbeszerzésre beérkezett ajánlatok elbírálására, majd döntésre a testület elé terjesztésre
Bíráló Bizottságot kell létrehozni.
A bizottságba javasolja Tolnai Anna pénzügyi főtanácsost, Cziráki Zoltán műszaki főelőadót
és Farkas László képviselőt megválasztani.
Kérdések:
Farkas László Nándor képviselő:
Van dokumentáció a műszaki tartalomról?
Nagy Lajos polgármester:
Igen, van. A balatonberényi kanyar után van egy út, azon lehet megközelíteni a csónakkikötőt.
49 csónakhely lesz. Bemutatja a testületnek a csónakkikötő tervét.
Kéri, hogy aki egyetért az elhangzott javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
71/2006. (VIII.8.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bíráló
Bizottságba Tolnai Anna pénzügyi főtanácsost,
Cziráki Zoltán műszaki főelőadót
Farkas László képviselőt megválasztja.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
2./b.) Farkas László Nándor képviselő bejelentése
Fonyód PFT főnök megkeresett, közmunka program keretében a vasút mellett 2-3 ezer m2
terület kaszálását kellene elvégezni. Van-e lehetősége az önkormányzatnak a munkát
elvégeztetni.
Nagy Lajos polgármester:
Nem biztos abban, hogy az önkormányzat dolgoztathat-e a vasút területén, utána néz.
Egyéb napirend és hozzászólás nem lévén a továbbiakban tárgyalandó ügyekre – jellegük
miatt - Nagy Lajos polgármester zárt ülést rendel el, a képviselő-testület nyilvános testületi
ülését berekeszti.

Nagy Lajos
polgármester

Török Csilla
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Vass Béla
képviselő

Tüskés Balázs
képviselő

