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Lit6r Kiizs69 6nkorm.dnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
4l20l5. (II.27.) Onkormdnyzati rendelete

a szoci6lis 6s ryermekv6delmi igazgatds161 6s etl6t6sokr6l I

Liter Kozs6g Onkorm6nyzat6nak K6pvisel6-testrilete a szoci6lis igazgatdsr6l 6s a szoci6lis
ell6t6sokr6l sz6l6 1993. 6vi III. torv6ny 10. $ (1) bekezd6seben, 25. $ (3) bekezd6s b)
pontj6ban, 26. 5,32. $ (1) bekezd6s b) pontj6ban, 32 $ (3) bekezd6seben, 45 $ (1)-(2)
bekezd6seiben, 132 $ (4) bekezd6s g) pontj6ban, 6s a 1341F,. $-6ban kapott felhatalmaziis
alapjdn, a gyermekek v6delm6rol es a gy6mt.igyi igazgatAsr6l sz6l6 1997.6vi XXXL torv6ny
18 $ (2) bekezd6seben, 131. $ (l) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapj6n a Magyarorsz6g
helyi onkorm6nyzatair6l szolo 2011 6vi CLXX)flX. tdrv6ny 13. $ (1) bekezd6s 8. pontj6ban
meghat6rozott feladatkrireben elj 6rva a kovetkez6ket rendeli e[.

1. Attalinos rendelkez6sek

(1) A rendelet hat6lya kiterjed Lit6r kozsdgben lak6hellyel rendelkez6, 6s

6letvitelszenien Lit6r telepiil6sen 6li5 magyff illampolg6roka,
bev6ndorlottakr4 letelepedettekre, hontalanoka, tov6bb6 a magyar hatosig
6ltal menektiltkent vagy oltalmazottkent elismert szem6lyeke.

(2) A rendelet hat6lya kiterjed tov6bb6 a szoci6lis igazgatisr6l ds a szoci6lis
ell6t6sok6l sz6l6 1993. 6vi III. torv6ny (a tov6bbiakban: Sa.) 3.$ (3)
bekezdes6ben, valamint a gyermekek v6delm6r6l 6s a gydmiigyi igazgat6sr6l
sz6l6 1997.6vi XXXI. torveny (a tov6bbiakban: Gy!,t ) 4 $ -ban meghat6rozott
szem6lyeke.

2. Elj6rdsi 6s 6rtelmez6si rendelkez6sek

(1) Szocidlis r6szorults6gt6l fitgg5 kerelmek kozttl:
a) a halott eltemettet6sehez k6rt telepiil6si temogatas, gyermek sziiletdse kapcs6n

kert telepiil6si timogatAs, kOztemet6s elbir6l6sa, M egeszsegi 6llapot meg6rz6s6t
jelent6 szolg6ltat6sok koltsegeihez val6 r6szbeni hozzi$irrul6,s,6pol6si t6mogat6s,
rendkiviili telepUl6si t6mogatis, lakhat6shoz kapcsol6d6 rendszeres kiad6sok
t6mogat6sa a polg6rmester,

. b) krizishelyzet kialakulisa eset6n a rendkivtili telepiildsi t6mogat6s a Hum6n
Ert6kek Bizotts6g hat6skdrebe tartozik.

(2) Szem6lyes gondoskod6s ir6nti k6relmek koziil a szoci6lis etkeaet6sre val6
jogosults6g eset6ben a polg6rmester jogosult donteni.
(3) Bolcs6dei felv6tel ir6nti k6relmek elbir6l6sa az int6zm6nyvezet6 hat6skor6be
tartozik.

I Egyseges szerkezetben
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(4) A hitzi segitsegnyijtas es az id6sek klubja feladatait a Balatonalmiidi Szoci6lis
T6rsul6s biztositja. A benyrijtott hazi segits6gnyrijt6s ir6nti k6relmekr6l a szolg6ltat6st
nyirjt6 int6zm6ny vezet6je dont.
(5) A csal6dsegit6s es gyermekj6l6ti szolg6ltat6s feladatait a Bendola
Hum6nszolg6ltat6 Bt. 6ltat miikodtetett Csal6dsegito es Gyermekj6l6ti Szolgrilat l6tja
el.

(6) Az (l) 6s (2) bekezd6sben meghatfLrozott ell5t6sok irdnti k6relmeket a Lit6ri Kozds
Onkorm6nyzati Hivatalhoz kell benyirjtani. Elj6r6s hivatalb6l is indithat6.
(7) A (3) bekezd6sben meghat6rozott felvetel ir6nti k6relmeket az inldzmdrryvezetonel
kell benyujtani.
(8) A (4) bekezd6sben meghatarozott ellet6s ir6nti kerelmeket a szolg6ltat6st nyujt6
int6zm6ny vezet6j6n6l lehet benyujtani.
(9) Az (5) bekezd6sben meghat6rozott ell6t6sok irinti kerelmeket a szolgeltatest
nyujt6 Csal6dsegit6 6s Gyermekj6l6ti Szolgilat vezet6j6n6l lehet benyirjtani.

(1) A szoci6lis ellitdsok ir6nti k6relemhez csatolni kell a hatrilyos jogszab6lyokban es

e rendeletben meghatd.rozott igazol6sokat, nyilatkozatokat, valamint az elbir l shoz
felhaszn6lhat6 bizonyitekokat.

(2) Adathi6nyosan el6terjesztett k6relem eset6n, 8 napon beliil a kerelme zot - a

hat6rid6 megleldlesevel - hi6nyp6tl6sra kell felhivni.

(3) Ha a k6relem elbir6l6sakor k6ts6g merul fel a nyilatkozat val6dis6ga tekinteteben,
a Nemzeti Ad6- 6s V6mhivatal igazolhsa k6rhet6 a jdvedelemad6

vonatkoz6s6ban. A Hivatal, a k6relmezo eltal k6zolt adatokat, t6nyeket, 6s a

szociilis helyzetet komyezettanulm6ny felv6tele sor6n ellen6rizheti.

(4) Jiivedelemi gazol sra elfogadhat6 okm6ny, vagy annak hiteles mdsolata:
munkahely iital ki6llitott j6vedelem-igazol6s, postai felad6vev6ny,
nlugdijszelv6ny , pdr.r,intdzeti igazol s, ell6t6st foly6sit6 szerv hat rozata.

(5) Kiaddsok igazol sira elfogadhat6 okm6ny, vagy annak hiteles m6solata: k6ztizemi
6s egy6b szolg6ltat6 6ltal kiallitott szAmla, pd;ruintdzeti igazolirs, befizet6si
csekkszelv6ny, postautalv6ny, nyuga, alberleti dij eset6n a sz6ll6sado ir6sbeli
nyilatkozata, a gyermekart6sdijat kap6 nyilatkozata, gy6gyszerkdltseg a

haziorvos ir6sbeli igazol6s6n alapu16 igazol6sa.

(6) Ha a sziiks6ges okm6nyok, igazolisok nem 6llnak rendelkez6sre, azok beszerz6se
neh6zs6gekbe iitkdzik, illetve hosszabb id6t vesz igdnybe, vagy stirg6sseg 6ll
fenn, mert a k6sedelem 6letet, egeszseget, testi eps6get vesz{lyedet, a k6relmez6
ir6sban tett nyilatkozata elfogadhat6.

(7) A (6) bekezdesben foglalt esetben a hat|rozathozatalt kdvetci 30 napon belill

csatoltatni kell a sziiks6ges igazol6sokat, illetve ellen6rz6ssel kell meggy6z6dni a

nyilatkozat val6dis6g6r6l.

(8) J6vedelemmel nem rendelkez6k eset6n benyrijtand6 igazol6sok:
a) regisztr6lt 6ll6skeres6 eseten a Munkar.igyi Kozpont igazol6sa, hogy

kerelmezS a foglalkoztat6s el6segit6s6r6l 6s a munkanelki.iliek ell6t6s6r6l
sz6l6 torv6ny szerinti ell6t6sra nemjogosult, vagy

b) a Munkai.igyi K6zponttal nem egy0ttmiik6d6 eset6n szemelyes nyilatkozat
a kerelmez6 jovedelm6r6l.
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(9) A k6relmez6 vagyoni-, szociillis-, lak6skorulmenyeinek, eg6szsegi 6flapot6nak
tisztiuisa 6rdek6ben helyszini szemle tarthat6 6s komyezettanulmSny k6szit6se
rendelhet<i el. Nem kell komyezettanulmiinyt k6sziteni az igenylonil, ha
dletkdnilmenyeit a Hivatal mdr egy 6ven beltil b6rmely iigyben vizsgdlta, ds nem
feltdtelez azokban lenyeges v6ltoz6st.

(10) Nincs sztiks6g igazol6sra azon adatok tekintet6ben, melyek a Hivatal
nyilv6ntartiisaiban fel lelhet6ek.

(1 1) Amennyiben a szociiilis ell6t6st k6r5 az irltala k6relmezett ell6tAs helyett mes
ell6t6sra lenne jogosult, erre a t6nyre a k6relme elutasites6r6l sz6l6 hat6rozatban a
figyelmdt fel kell hivni, illetrileg az ell t6st reszere hivatalb6l meg kell rlllapitani.

Telepiil6si t6mogat6s, ds lakhatiishoz kapcsol6d6 rendszeres kiadrisok ellitdsi
formiikn6l, ha az ell6t6sok c6lja p6nzbeli kifizet6ssel nem biaosithat6, a
meg6llapitott t6mogat6s kozvetleni.il a szolg6ltat6hoz, oktat6si intezmenyhez,
illetve a csal6dgondoz6hoz is utalhat6.

E rendelet alkalmaz6sa sor6.n nett6 jovedelemnek az Szt. 4. $ (1) bekezd6s a)
pontjeban felsoroltakat, vagyonnak, pedig az Szt. 4. $ (1) bekezd6s b) pontj6ban,
valamint a Gyvt. 19. $ (7) bekezdes6ben meghat6r'ozottakat kell tekinteni

(1) Az e rendeletben meghatrirozott rendszeres penzbeli ell6t6sokat a jogosultsag
fenn6llisa eseten a k6relem benyujt6s6t6l, illetve a jogosultsrig napjiit6l kell
meg6llapitani 6s a t6rgyh6napot kovet6 h6 5. napj6ig kell kiutalni.

(2) A meg6llapitott elletasok kifizet6s6r6l, utaliisdr6l a Hivatal Pdnziigyi Csoportja
gondoskodik.

E rendelet alkalmaz6s6ban

a) Eletvitelszeriien ottlak6s aa jelenti, hogy a lak6s a mag6nszem6ly otthona, m6shol
nincs olyan lak6sa, amelyet tenylegesen, rendeltet6sszerflen haszniil.

b) Letfenntart6st vesz6lyeztet6 rendkiviili 6lethelyzetnek kell tekinteni, ha a
k6relmez6nek olyan tdbbletkiad6sa keletkezik, igy ktilon6sen:

ba) betegs6g, vagy rokkantseg miatt jelent6s jovedelem kies6se kcivetkezhet be, vagy
bb) elemi kir, vagy s6relmere elkovetett brincselekm6nyb6l anyagi k6ra keletkezett,
vagy
bc) nyugdij, vagy a megviiltozott munkak6pessegii szem6lyek ell6trisair6l 6s egyes
torv6nyek m6dositesAr6l sz6l6 2011. 6vi CXCI. t0rv6ny 3.$ (l) bekezd6se szerint
foly6sitott elletas kifizet6se a jogosults6g megrillapitrisiinak elhriz6d6sa miatt k6sik,
vagy
bd) iinhib6j6n kivtil legfeljebb k6thavi klzazemi hritraldka dijh6tral6ka,
lakb6rh6traldka halmoz6dott fel, melyet rrner6b6l nem tud kiegyenliteni.

c) Id6szakos l6tfenntartdst vesz'lyezleto rendkiwli dlethelyzetnek kell tekinteni, ha a
kdrelmez<lnek olyan tobbletkiad6sa keletkezik, igy ki.ildncisen:

s.s
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ca) a nagyobb osszegri v6ratlan vagy elore latott kiadesai vannak, amelyeket oner6bol
nem tud kiegyenliteni, vagy
cb) gyermek nevel6s6vel, gondoz6siival, a nevel6sbe vett gyermek csalidjival val6
kapcsolattart6shoz, a gyermek csal6dba tdrten6 visszakertil6s6nek el6segit6sehez
kapcsol6d6 kiadisai keletkeaek, vagy
cc) napi megelhet6si gondokkal kilzd.

d) Siirg6s l6tfenntart6st veszdlye eto rendkivtili 6lethelyzetnek kell tekinteni azt, ha a
k6relmez6 M alapvetl l6tfenntartAshoz sz0kseges kdtts6gek visel6s6t nem tudja
biaositani.

8.S (1) Amennyiben az igdnyl6 vagy erintett csal6dtagia az eljfir|s soran val6tlan adatokat
6llit vagy val6tlanul nyilatkozik, illetve ha a kapott t6mogat6st nem
rendeltet6sszeriien, a k6relemben foglaltaknak megfelel6en haszn6lja fel, a
meg6llapitott t6mogat6s vagy annak pinzbeli 6rt6kenek visszafizet6sere k6teles.

(2) Ajogosulatlanul ig6nybe vett ellates megt6ritese eset6n az Szt. 17.$-eban foglaltak
szerint kell elj6rni.

9.S (l) Ugyint6zisi hatarid6:
a) a 2. $ (l) bekezd6s a) pontjiban felsorolt k6relmek eset6n 8 nap,
b) az egy6b szoci6lis ell6t6s irenti k6relem eset6n 2l nap, 6s

c) a 2 $. (1) bekezd6s b) pont eset6ben 15 nap.

(2) A polgirmester, illetve a Hum6n Ertdkek Bizotts6g hat6skor6ben hozott dont6sek
ellen benyirjtott fellebbez6seket a soron k6vetkez6 k6pvisel6-testtileti iil6s el6 kell
terjeszteni.

3. Telepiil6si timogatdsok

10.53 (l) Telepiil6si t6mogatis formiii

a) Rendszeres teleptil6si t6mogat6s:
aa) lakhat6shoz kapcsol6d6 rendszeres kiad6sok t6mogatdsa,
ab) egeszs6gi iilapot meg6rz6s6t jelent6 szolgiiltatisok koltsegeihez val6
r6szbeni hozzi4 rulis,
ac) gyermekek csal6dban tort6n6 go
ndoz6s6nak kdlts6geihez val6 hozzdjimiis (gyermekek 6tkez6si t6mogat6sa),
es

ad) 6pol6si t6mogat6s.

b) Rendkiviili telepnl6si t6mogat6s:
ba) letfenntartrist vesz{ly ezletl rcndkiviili telepiil6si t6mogat6s,
bb) id6szakosan l6tfenntaftest veszelyeztet6 rendkivtili teleptllesi temogat6s,
bc) elhunyt szem6ly eltemettet6s6nek kolts6geihez val o hozzdjitrulis,
bd) koztemetds,
be) gyermekek csalddban tort6n6 gondozris6nak kolts6geihez val6 hozzi$6ru16s
(tankoteles gyermekek tanszer, tankdnyv ell6t6senak t6mogatesa),
bf) sztllet6si t6mogat6s.
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(2) A Humdn Ert6kek Bizotts6ga a l6tfenntart6st vesz6lyezteto rendkivili
6lethelyzetbe kerijlt kdzds hhzart sban 6l6k eset6ben 6vente egy alkalommal
rendkiviili telepril6si tamogat6st 6llapithat meg, ahol az egy lore jut6 jcivedelem nem
haladja meg az oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb osszegenek 200yio-el es
onmaga, vagy csaliidja l6tfenntart6s6r6l m6s m6don gondoskodni.

(3) A Hum6n Ertekek Bizott s ga az id6szakosan l6tfenntart6st veszdlyezteto
rendkivtili 6lethelyzetbe keriilt kozos hiiaartisban el6k eset6ben evente n6gy
alkalommal rendkivtili telepiil6si t6mogat6st 6llapithat meg, ahol az egy lorc jut6
j6vedelem nem haladja meg az oregs6gi nyugdij mindenkori legkisebb osszegenek
200%-61,6s onmaga vagy csal6dja l6tfenntart6siir6l m6s m6don gondoskodni nem tud.

(4) A (2) bekezd6sben nyijtott rendkivi.ili teleptll6si t6mogat6s legmagasabb osszege
az Oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb osszegenek l0O %o-a.

(5) A (3) bekezd6sben meghat6rozott feltetelek fennillilsa eset6n, siirg6s l6tfenntart6st
vesz|lyezteto esetekben az egy hlztartitsban el6k esetdben 6vente kdt alkalommal a
polg6rmester is dcinthet az oregs6gi nyugdij mindenkori legkisebb dsszeg 2l%o-itig
terjed<i telepi.il6si t6mogatis kiutal6s6r6l.

(6) Soron kiruli eljrl,r6st igenyel a nem v6rt esem6nyek, illetve krizishelyzet
kialakul6sa (pl: belegsig, termdszeli kataszlrofa). Ezekben az esetekben olyan
szem6lyek is l6tfenntart6st veszdlyezteto rendkivllli tiimogat6sban r6szesiilhetnek, akik
egy6bk6nt jOvedelmi 6s vagyoni viszonyaik alapjiin nem tekinthet6k riiszorul6knak.

11.$ Nem 6llapithat6 meg teleptil6si tirmogatirs annak az aktiv koru szem6lynek, aki
6lliskeres6k6nt, illetve akinek a csal6djdban el6 szem6ly - hiizast6rs/6lettirs -
6ll6skeresok6nt, a munkahely keres6se c6lj6b6l nem miikodik egyiitt a Balatonalm6di
Jarisi Hivatal J6r6si Munkaiigyi K6zpontjiival.

12.$ A jegyz6 a szoci6lis ell6t6sra val6 jogosults6g meg6llapit6sa, az elliltis biztosit6sa,
fenntart6sa 6s megsziintet6se celj6b6l az Szt. 18. $-6ban, valamint a Gyvt. 138. $ (1)
bekezd6s6ben meghatdrozott adattartalmi nyilv6ntart6st vezet.
A nyilv6ntart6sb6l csak az adatigenyl6sre jogosult szerveknek szolgiiltathato adat.

13.$ (l)

(2)

4. Lakhatr{shoz kapcsol6dri rendszeres kiadisok t{mogatrisa

A lakhat6shoz kapcsol6d6 hatiskort a Humrin Ert6kek Bizotts6ga gyakorolja.

Lakhatishoz kapcsol6d6 teleptil6si t6mogat6s

a) fiit6si tamogat6sk6nt okt6ber 15 - 6prilis 15. napjdig terjed6 id6tartamban a
fiitdsi id6szakra, vagy
b) koztizemi dij t6mogat6skent (6ram) a me&ielolt szolgiiltat6hoz torten6
utaliissal 6llapithat6 meg.

Fiit6si timogat6s 6llapithat6 meg annak a szem6lynek, akinek hdaartAs6ban az
egy fore jut6 havi jcivedelme nem haladja meg az Oregsegi nyugdij mindenkori
legkisebb 6sszeg6nek z\1Yo-et.

(3)



(4) Kdziizemi dij tamogates 6llapithato meg annak a szem6lynek, akinek a
hiutarthsihan az egy fore jut6 jovedelem nem haladja meg az oregsdgi nyugdij
mindenkori legkisebb osszegenek 2olyo-aL

14.S (1) A 13.$ (2) bekezdes a) pontj6ban megillapitott t6mogat6s osszege, flitesi id6szakra
havonta 3 000,-Ft.
(2) A 13.$ (2) bekezd6s b) pontja szerinti koztizemi dij t6mogat6s osszege 3 000,-Ft,

nem haladhatja meg szAmla osszeget.
(3) A 13. $ (2) bekezd6s6ben meghat6rozott tAmogat6sok h6ztart6sonkdnt egy szem6ly
r6sz6re 6llapithat6k meg.

(4) A lakhatiishoz kapcsol6d6 telepiilesi t6mogat6s ir6nti k6relemhez mellekelni
kell.

a) klzds hiraafiasban 6l6k jOvedelmerSl sz6l6 igazol6st, nyilatkozatot, es

b) a kozos hiztart6sban 6l6k vagyonira vonatkozo vagyonnyilatkozatot, 6s

c) alb6rlet eset6n az b6rleti szerz6d6st.

(5) A lakhat6shoz kapcsol6d6 telepiil6si t6mogat6s a frit6si tamogat6s kiv6tel6vel a

k6relem benyrljtisa els6 h6napj6t6l december 31-ig kertil meg6llapit6sra.

1s.s (1)

Nem jogosult lakhat6shoz kapcsol6d6 teleptil6si t6mogatiisra, aki
a) alb6rl6t tart, vagy m6s m6don hasznositja a lak6srit, vagy
b) akinek laktisb6rleti, vagy tulajdonjog6ra vonatkoz6an tart6si, 6letj6rad6ki

vagy droklesi szerz6d6se 6ll fenn, vagy
c) a b6rleti szerz6d6sben v6llalt rendeltetesszeni lakishaszn6lattal

kapcsolatos szab6lyokat, szab6lyait nem tartja be.

Amennyiben a lakhat6shoz kapcsol6d6 teleptil6si t6mogat6sban r6szestil6
szem6ly a temogates foly6sitis6nak ideje alatt lak6helyet viitoztat, a
lakcim6ben bekovetkezett vtiltozest l5 napon beli.il koteles bejelenteni.

Aki bejelent6si k0telezetts6g6nek nem tesz eleget, a jogalanul felvett
temogates visszafizet6s6re kdteles. A visszafizetes elmulasa6sa eset6n tov6bbi
tamogat6sra nem jogosult.

16.5 o

5. Eg6szs6gi illapot meg6rz6s6t jelent6 szolgiltatfsok kiilts6geihez val6 hozzijirul6s

l7.S (1) Telepiirl6si timogat6sk6nt az eg6szs6gi illlapot megbrziset jelent6 szolg6ltat6sok
kolts6geihez val6 teljes vagy r6szbeni hozzi4itrul s 6llapithat6 meg annak a
szem6lynek:
a) aki kozgy6gyell t si igazolvAnyra nem jogosult 6s

(6)

(2)
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b) a havi rendszeres gy6gyit6 elkitiis6nak kolts6ge el6ri az oregs6gi nyugdij
mindenkori legkisebb dsszegenek 20 yo-6t, 6s csal6dj6ban az egy fore juto
jovedelem nem haladja meg az 6regs6gi nyugdij mindenkori legkisebb osszegenek
250 %o-6t, vagy
c) az esetenkent felirt gyogyszer kiadiisa, vagy gy6gyilszati seg6deszk<iz
beszerz6s6nek k0lts6g6t oner6b<ll biztositani nem tudja, 6s csal6djSban az egy fore
jut6 jovedelem nem haladja meg az oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb
6sszeg6nek 250Yo-et.

(2) Az (1) bekezd6s b) pontja szerinti telepiil6si t6mogat6s a k6relem benyujt6s6t6l
legfeljebb a kovetkez6 6v janu6r 3 l. napj6ig rillapithat6 meg.
A temogatAs osszege nem haladhatja meg a havi 3 000,-Ft-ot.

(3) Az (1) bekezdes c) pontja szerinti teleptlesi t6mogat6s osszege az igazolt
gy6gyszerkolts6g, de 6ves szinten nem haladhatja meg az dregsegi nyugdij
mindenkori legkisebb 6sszeg6t.

(4) Az (1) bekezd|sben szab6lyozott telepiilesi temogates ir6nti kerelem kotelez6
mell6klete a hiuiorttos/vagy kezel<iorvos 6ltal felirt rendszeresen vagy esetenkdnt
szedett gy6gyszerek, gy6gy6szati segedeszkoz k0lts6genek osszeg6rol sz6l6
igazol6s

6. Elhunyt szem6ly eltemettet6s6nek kiilts6geihez val6 hozzfjfrul6s

18.S (1) Telepiildsi t6mogat6sk6nt az elhunyt szem6ly eltemettet6s6nek kdltsegeihez valo
hozzdjirulSs nyujthat6 annak a szemdlynek, aki a meghalt szem6ly
eltemettet6sdr6l gondoskodott, es a csal6dj6ban az egy fore jut6 jovedelem nem
haladja meg az oregslgi nyugdij mindenkori legkisebb osszegenek 500 %-et

(2) A t6mogatiis Osszege 30 000,-Ft.
(3) A k6relemhez mellekelni kell a temetesi szimla eredeti p6ld6ny6t (melyr6l a

Hivatalban mtisolat k6sziil), valamint a halotti anyakonyvi kivonatot, melyre
kifizet6skor a t6mogat6s cisszeg6t 16 kell vezetni.

7. Gyermekek csalddban tiirt6nS gondozrisinak kiilts6geihez val6 hozz|jfrul s

19.S (1) A tankoteles gyermekek tanszer, tankonyv ell6tAs6nak t6mogat6s6ra telepiil6si
t6mogat6s nyujthat6 annak a szemelyneh aki a kdznevel6si int6zmenybe jrir6
gyermekre val6 tekintettel rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyre nem jogosult,
6s a csal6dj6ban az egy fore jut6 jdvedelem nem haladja meg az 6regs6gi nyugdij
mindenkori legkisebb dsszeg6nek 2000%-6t.

(2) Gyermekek 6tkez6si t6mogatiis6ra telepi.il6si t6mogat6s nyrljthat6 annak a
szem6lynek, aki a koznevel6si int6zmenybe jar6 gyermekre val6 tekintettel
rendszeres gyermekv6delmi kedvezmenyre nem jogosult, es a csal6dj6ban M egy
fore jut6 jdvedelem nem haladja meg az dregsegi nlugdij mindenkori legkisebb
osszeg6nek 2OOYo-At.

(3) Szulet6si telepiil6si t6mogatAs nyujthat6 a gyermek sztilet6sdvel kapcsolatos
kiad6sok enyhitds6hez annak a szemelynek, akinek a csal6dj6ban az egy lore jut6
jdvedelem nem haladja meg az 6regs6gi nyugdij mindenkori legkisebb osszeg6nek az
500yo-er
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(4) Az ig6nyelt sziiletesi telepiil6si t6mogatils dsszege 50 000.-Ft gyermekenkent.

(5) Ugyanazon gyermek vonatkozAseban csak az egyik - Lit6r kdziga"gat6si teriilet6n
6letvitelszenien 616, es 6lland6 lak6hellyel rendelkez6 - sziil6 reszesiilhet a teleptil6si
timogat6sban nyilatkozatuk alapj6n. Amennyiben a sziil6 egyediil neveli a gyermeket,
figy err6l a t6nyr6l is nyilatkoznia kell.
(6) A sztilet6si teleptil6si t6mogat6si k6relem a sziil6st kovet6 6. h6napig nyujthat6 be.
(7) Orokbefogad6s eset6n a h6rom eves kor betolt6se el6tt orokbe fogadott gyermek
eset6n ig6nyelhetri a sziilet6si telepiil6si t6mogat6s, az orokbefogad6st kctvet6 6 h6napon
beliil.s
(8) A k6relemhez csatolni kell a gyermek sztilet6si anyakonywi kivonatiinak m6solat6t,

tov6bb6 drdkbefogad6s eset6n az orokbefogad6st enged6lyez<i joger6s gy6Lmhivatali
hatatozat m6solatit.
(9) A szulet6si teleptil6si t6mogat6s kifizet6s6nek l6nye az eredeti szi.ilet6si anyakonyvi
kivonatra felvezetesre keriil.
(10) A (6) 6s (7) bekezd6s szerinti hat6rid6 elmulaszt6sa jogvesa6.

20.S A 19.$ (1) pontj6ban szabiiyozott telepiil6si t6mogat6s ir6nti k6relem a t6rgy6v jrilius es

augusztus h6napban nyujthat6 be. Kdtelez<i mell6klete a tankoteles gyermek tanul6i
jogviszonyilnak fenn6ll6s6ra vonatkozb igazol s.

8. Apotisi tetepiil6si trimogatis

21.S (l) Apol6si teleput6si t6mogat6s 6llapithato meg Lit6r Kozigazgatbsi terulet6n
lak6hellyel rendelkez6 6s eletvitelszenien itt lak6 18. 6let6v6t betoltott kozeli
hozzi$aftozbnak az al6'bbi felt6telek egyiittes fenn6ll6sa eseten:

a) az igdnyl6
aa) 18. 6letev6t betoltott tart6s beteg szem6ly gondoz6s6t, 6pol6s6t v6gzi, 6s

ab) kora, eg6szs6gi 6llapota alapjin alkalmas az 6polt szem6ly gondozisi es

6pol6si ig6ny6re tekinteuel a feladat ell6t6s6ra, 6s

ac) regisar6lt all6skeres6, 6s az 6ll6skeres6k ell6t6s6ra, tarsadalombiaosit6si
ell6t6sra, valamint nyugell6t6sra nem jogosult, es

ad) a csal6djiban az egy fbre jut6 j6vedelem nem haladja meg az 6regs6gi
nyugdij mindenkor legkisebb 6sszeg6nek 200yo-6r, vagyonnal nem
rendelkeznek, 6s

ae) nem jogosult az Szt 4l.g -a alapjen 6pol6si dijra.

b) a 18. 6let6v6t betohdtt tart6s beteg szem6ly hiztartisitban a k6relmez6n kivtil
6pol6sra, gondoz6sra alkalmas m6s szem6ly nincs, 6s

c) az 6pol6 6s az 6polt kozdtt, tart6si, 6letj6rad6ki vagy orokl6si szerz<id6s nem
6ll fenn.

5 M6dositotta a 6/2015.(III.31.) onkormdnyzati rendelet
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(2) A Humrin Ert6kek Bizotts6ga a 18. elet6vdt betoltott tart6s beteg szem6ly iipol6si
t6mogat6s6r6l haziorvos vagy szakorvos igazol6sa, a lak6kdrnyezetben vdgzett
kdrnyezettanulm6ny figyelembe v6tel6vel dont.

(3) Az 6pol6si c6lri telepi.il6si t6mogatils foly6sit6sa alatt az 6pol6st v6gz6 szemdly itpolirsi
kcitelezetts6g6nek teljesit6se b6rmikor ellen6rizheto

(4) Az 6pol6si c6lti teleptil6si tiimogatiis osszege az <iregs6gi nyugdij mindenkori
legkisebb osszegenek 800%-a.

(5) Az 6pol6si t6mogat6s legfeljebb tizenk6t h6nap id6tartamra rillapithat6 meg.

9. Tankiinyvt6mogatis

22.5u

10. Kiiztemet6s

23.S A kdztemetds kdlts6g6nek megt6rit6si kotelezettsege al6l kerelemre az eltemettet6sre
kdteles szemdlyt mentesiteni kell:

a) reszben, ha az egy {bre es6 jdvedelme az oregs6gi nyugdij mindenkori legkisebb
dsszegenek 200o%-6t nem haladja meg, vagy
b) eg6sz6ben, ha az egy fore es6 jcivedelme az oregsegi nyugdij mindenkori
legkisebb osszegdnek 100%-6t nem haladja meg.

11. Rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6ny

24. S A szoci6lisan r6szorult gyermekek r6sz6re rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyre
jogosults6g 6llapithat6 meg, mely a gyermek6tkeztet6s normativ kedvezm6ny6re, a
Gyvl. 20lA $-a szerinti termeszetbeni t6mogat6sra, valamint kiilon jogszab6lyban
meghat6rozott egyeb kedvezmenyek ig6nybev6tel6re jogosit (tankonpt6mogat6s).

2s. s (l)
12. Az 6xodiztat6si tdmogat6s

A Gy"t. 20lC.$-a szerinti 6vod6ztatasi t6mogat6s els6 alkalommal p6nzbeli
tiimogat6s helyett term6szetbeni tAmogates form6j 6ban is nyijthat6 a sztil6nek
gyermeke r6sz6re az 6vodavezet6 javaslata, vagy a sziil6 k6relme alapj6n.

Az 6vodifiatesi t6mogat6s - ki.ilondsen az ovodils gyermekek ruh|zattnak 6,s

6vodai felszerelesenek bizosit6s6ra - term6szetbeni tiimogat6s form6j6ban is
ny[jthat6.

A (2) bekezd6sben meghat6rozott, a gyermek szirm|ra szi.ikseges ruhizati,
felszerelesi cikkek beszerz6s6t az 6vodavezet6vel es a sztil6vel tort6n6 el6zetes
egyeztet6st kovet6en a csal6dsegit6 szolg6lat csal6dgondozoja biztositja-

(2)

(3)

5 Hatiilyon kivul helyezte a l6l2}l6.(X .29.) OnkomuinFati rendeler



13. Szem6lyes gondoskoddst nyfjtri elldtdsok

26.S (1) Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzata az ali$bi szem6lyes gondoskodist nytijt6
ell6tisokat biaositj a :

a) Alapell6tas
aa) Szoci6lis alapelletes keret6ben

szoci6lis 6tkeztet6s,
hazi segits6gnyujt6s, 6s

csal6dsegit6s.
ab) Gyermekj616ti alapell6tris keret6ben gyermekj616ti szolg6ltatiis.

b) Nappali ell6t6s
ba) szoci6lis ell6t6s keret6ben Id6sek Klubja
bb) Gyermekj6l6ti ell6t6s kereteben

bdlcs6de,
6voda, 6s iskolai napkozi.

(2) A szemelyes gondoskod6st nyujt6 szoci6lis 6s gyermekj6l6ti ell6t6sok
ig6nybev6tele dnk6ntes.

(3) A szoci6lis 6tkeztetest az OnkormAnyzat v6serolt szolg6ltatissal biztositja.

(4) A szoci6lis 6tkeztet6s 6s ahfrzi segits6gnyujt6s szolgdltat6sok igenybev6tele
t6ritesi dij koteles.

14. ftkeztet6s

27. S (1) Szociilis 6tkeaet6sben kell r6szesiteni az Szt. 62. $ (1) bekezd6seben
meghat6rozott szoci6lisan r6szorult szem6lyeket.

(2) AzSz]'.62 $(2)bekezd6sealapj6n:

a) Eletkora miatt r6szorul6 az a szem6ly, aki a k6relem benyrijt6sakor a 62.

6letev6t betoltotte.

b) Egeszs6gi illapota miatt r6szorul6nak kell tekinteni azt a szem6lyt, aki
mozg6s6ban korl6tozott, kr6nikus, vagy akut megbeteged6se,
fogyat6koss6ga miatt dnmaga ell6t6sar6l - r6szben vagy teljesen -
gondoskodni nem tud.

c) Fogyat6koss6ga miatt r6szorul6nak kell tekinteni azt a szemdlT,t, aki a
fogyat6kos szem6lyek jogair6l 6s es6lyegyenl6s6gtik biaosit6s6r6l sz6l6
tdrv6ny alapj6n fogyat6koss6gi t6mogatiisban reszesiil.

d) Pszichi6triai betegs6ge, illetve szenvedelybetegs6ge miatt riszorul6nak kell
tekinteni azt a szenilyt, aki fekv6beteg-gy(:gyint6zeti kezel6st nem ig6nyel,
Onmaga ellit6sira r6szben k6pes.

e) Hajl6ktalansriga miatt r6szorul6nak kell tekinteni aa a szem|lyt, aki a
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bejelentett lak6hellyel nem rendelkezik kiv6ve azt, akinek bejelentett
lak6helye a hajldktalan sz6ll5s.

(3) Az 6tkedetes ig6nybev6tel6r6l a dont6st:
a) a (2) bekezdds a) pontja eseteben a szemelyi igazolvimy, vagy
b) a (2) bekezd6s b) 6s a d) pont eset6ben a h6ziorvos, kezelo orvos,

szakorvos igazol|sa, v agy
c) a (2) bekezd6s c) pontja eset6ben a fogyatekossiigi tiimogat6sr6l yagy M

emelt osszegri csalidi p6tl6kr6l sz6[6 hat6rozat, vagy
d) a (2)bekezd|,s e) pontja eset6ben a lakcimkirtya vagy a hajl6ktalan elldtdst

v 6,gzi5 int6zmeny igazolilsa
alapozza meg.

(4) Az onkormanyzat 6tkeztet6,st biaosit a kijelolt fbz5helyr6l az elliitisban
r6szesiilo 6ltal t0rt6n6 elvitellel, vagy r6szorultsdg alapjbn, hiahoz sziillitiissal.

(5) Az eb6d hiahoz szefli$s& k6rhetik az ana rhszorulo idtis, beteg, mozg6sukban
sirlyosan akad6lyozott szem6lyek.
Az eb6d hiahoz szallit6s6t az onkorminyzat biaositj a.

(6) Az etkeztet6s ig6nybev6tel6re ir6nyulo k6relmet az ell6,thst megel6zi5 8 nappal
kell benyijtani. A k6relemr6l a fenntart6 hatirozattal dont. Az ell6t6si
jogviszony hatfuozatlan idrire jon l6tre.

(7) Az 6tkeztet6st igenybevev6k szem6lyi t6rit6si dijat fizetnek.
A szem6lyi t6rit6si dij alapja az Onkorm6nyzatnil alkalmazott 6tkez6si t6rit6si
dijakr6l sz6lo rendeleteben meghat6rozott int6zm6nyi tdritesi dij-

(8) A szem6lyes gondoskod6s korebe tartoz6 szociiilis 6tkeztetds int6zm6nyi
t6ritdsi dij6t M Sz1. 115. g (l) bekezddse illapitja meg.

(9) A szem6lyi terit6si dij meg6llapitiis6n6l M Szt. 1l9lc. g (2) bekezdese szerinti
jovedelemigazolisban meghatdrozott jdvedelmet kell figyelembe venni.

(10) A szemelyes gondoskod6s kdrebe tartoz6 szoci6lis 6tkeztet6s intezm6nyi
t6rit6si dija az Szt. 1 15. g (1) bekezd6se alapjrin kell sz6mirani

(11) Az onkormanyzat az etkeaqest ig6nybe vev6 6ltal fizetendo t6rit6si dij
m6rt6k6t (szem6lyi t6rit6si dij) M aliLbbiak szerint hatirozza meg.

a) Ingyenes ellit6sban r6szesiil, akinek rendszeres havi jdvedelme az oregs6gi nyugdij
mindenkori legkisebb osszeg6nek 50 %-6t nem haladja meg.

b) A (10) bekezdes szerinti int6zm6nyi tdritdsi dij 40 %-6t kell fizetni, amennyiben a
kerelmez<i rendszeres havi jovedelme az oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb
osszegenek 50 %o- At meghaladla, de a 100 %o-indl nem magasabb.

c) A (10) bekezdes szerinti int6zm6nyi t6ritesi dij 70 %-at kell fizetni, amennyiben a
k6relmez6 rendszeres havi j<ivedelme az ciregs6gi nyugdij mindenkori legkisebb
6sszeg6nek 100 %- 6t meghaladja, de a 200 %o-irrrl nem magasabb.
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28.S (l)

(2)

(3)

d) A (10) bekezd6s szerinti int6zm6nyi t6rit6si dij 90 %-et kell fizetni, amennyiben a
k6relmez6 rendszeres havi jovedelme az oregs6gi nyugdij mindenkori legkisebb
osszeg6nek 2O0 yo- at meghaladja, de a 300 o/o-in l nem magasabb.

e) Az (13) bekezd6s szerinti int6zmdnyi t6ritesi dij 100 yo-et kell fizetni, amennyiben a

k6relmezS rendszeres havi jovedelme az 0regs6gi nyugdij mindenkori legkisebb
osszeg6nek 300 %- rit meghaladja.

15. H6zi segits6gnyrij tds

Lit6r Kozseg Onk orm nyzata hiui segits6gnyrijt6s keret6ben gondoskodik az
Szt. 63 $-a szerinti szoci6lisan r6szorult szem6lyekr6l.

A feladat ell6t6sa a Balatonalm6di Szocir{lis T6rsul6s keret6ben tdrt6nik.

A hazi segitsegnyfjt6s szem6lyi teritesi dij6t kiildn rendelet 6llapitja meg.

16. Csal6dsegit6s

A csaliidsegit6s azSz1.64.5 (l) bekezd6se alapj6n nyujtott szolg6ltat6s.

A csal6dsegit6s 6tfog6 feladatait ell6t6si szerz6d6s alapj6n a Bendola
Csalddsegit6 6s Gyermekj6leti Szolg6lat litla el, az Sa. 64. $-6ban foglaltak
szerint.

A csal6dsegit6s6rt t6rit6si dijat nem kell fizetni.

17. Gyermekj616ti szolgf ltatis

A gyermekj6ldti szolgeltatest a Gy!l. 39.$ (1) bekezd6se hathrozza meg.

A gyermekj6leti szolgillat feladatail a Bendola Csal6dsegit6 es Gyermekj6leti
Szolg6lat l6t1a el, a 1511998. (IV.30.) NM rendelet 5 - 26. $-6ban foglaltak
szerint.

18. Nappali ellftds (Id6sek Klubja)

Tizennyolcadik 6let6viiket betoltott, eg6szs6gi 6llapotuk vagy id6s koruk miatt
szoci6lis 6s ment6lis t6mogat6sra szorul6, dnmaguk ell6t6sara r6szben k6pes

szem6lyek r6sz6re biaositott lehetSs6g a napkdzbeni tart6zkod6sra, tarsas
kapcsolatok ig6nybev6tel6re.

Nappali ellit6ssal kapcsolatos feladatok int6zm6nyfenntart6 tarsul6s keret6ben
tdrt6nnek.

A nappali ellit6s int6zm6nyi 6s szem6lyi t6rit6si dijAt ki.ilon rendelet iilapitla
meg.

2e.s (l)
(2)

(3)

so.s (l)
(2)

3r. s (r)

(2)

(3)
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32.S (l)

19. Biilcs6dei ell6tds

Lit6r Kozseg Onkorm6nyzata lehetoseget biaosit a mrisf6l 6ves kor feletti
gyermekek bolcs6deben tort6nS elhelyezesere. A bolcs6dei csoport a Csivitel6
Ovoda csoportjakent mfi kddik.

A bdlcs6dei ell6t6s igdnybev6tel6rSl az int6zm6ny vezetlje d6nt. El6nyben
r6szesiilnek a Gyvl 42/A $-6ban meghatirozott gyermekek

A t6ritesi dij dsszeget ktilon rendelet szzbitlyozza.

20. Zir6 rendelkez6sek

Ezen rendelet 2015. m6rcius 1. napj6n l6p hatilyba.

A 2015. marcius 1-et megeloz<i kezd6 id6ponttal Lit6r Kozs6g Onkormdnyzata
K6pviselo+esti.ilet6nek a szoci6lis 6s gyermekv6delmi igazgat6sr6l es
ell6t6sokr6l sz6l6 27/2013.(XI.29.) rendelete 20.9-ba4 a 2015. februirr 28.
napjin hat6lyos rendelkez6sei szerint meg6llapitott m6ltenyoss6gi ripol6si dijra
val6 jogosults6got polgarmesteri hateskorben 2015. februir 28. napjdval meg
kell sztntetni.

Hatilyat veszti a szoci6lis es gyermekvedelmi igazgatiisok6l 6s ell6t6sokr6l
szbl,6 2712013. (K. 29 ) sz6mri onkorm6nyzati rendelet.

(2)

(3)

33.S (l)

(2)

(3)
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