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(egységes szerkezetben)

Murony Kozség Önkormányzati Képvisel -testtilete az Alaptorvény 32. cikk (2)

bekezdésében, valamint a szocíáIis igazgatásr l és a szociális ellátásokr l sz l 1993. évi III.
torvény 37lA. $ (3) bekezdésében,38.$ (9) bekezdésében,45.$ (1) és (3) bekezdéseiben,
valamint a 62. $ (2) bekezdésében és a 132.$ (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az
Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkorében el1átwa az
alábbiakat rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet céLja

1. $ E rendelet célja a szociális biztonság megteremtése és meg rzése érdekében a Szociális
igazgatásr l és a szociális ellátásokr l sz l 1993. évi III. torvény (a továbbiakban: Szoctv.)
rendelkezéseinek megfelel en meghatározni Murony Kozség egyes szociális ellátási formáit,
a szociáIis ellátásokra val jogosultság feltételeit, a pénzbeli ellátások kifizetésének, valamint
azok ellen rzésének szabáIy ait.

2. Arendelet hatálya

2. s E rendelet hatálya a rendeletben meghatározott ellátások tekintetében kiterj ed az Szoctv.
3.$ (1) -(3) a) pontjában felsorolt személyekre, amennyiben Muronyban lakcímmel
rendelkeznek.

3. Értelm ezo rendelkezések

3.s (1) E rendelet alkalrmazásthan jovedelem, vagyon' család, kozeli hozzátartoz , egyediil
éI , házastárs, rendszeres pénze|Iátás, keres tevékenység, aktív koni, egyedtiláll
meghatár ozásétr a az Szoctv. 4. $ ( 1 ) bekezdéséb en foglaltak az irény ad k.
(2) 

^ 
krízishelyzet olyan rendkívtili élethelyzet, amikor a kérelmezo j vedelme egy h napot

meghalad an, igazo\tan legalább 50 oÁ-ot meghalad mértékben csokken és ezért megélhetése
nem biztosított.
(3) Elemi kár korébe tartoz1k az ítr- vagy belwiz, rendkívtili id járás, vihar vagy tuzmiatt
b ekovetk ezett káres emény.

II. Fejezet
Elj árási rendelkezések

4.$ Murony Kcizség Önkormínyzatínake rendeletben szabá|yozott szociális ellátásai:
a) pénzbeli szociális támo gatások,
b) természetben nyirj tott szociális ellátások,



c) személyes gondoskodást nyÚrjt szociális ellátások

5. 5(*t) A pénzbeli szociális támogatások e rendeletben szabáIyozott formái:
a) onkorm ányzati segély,
b) kolcson formáj ában nyrijtott onkormányzati segély (szociális kolcson).

6. g(*z) 
(*14) A természetben nffithat szociális ellátások e rendeletb en szabá|yozott formái:

a) onkorm ányzati segély,
b) koztemetés.
c) méltányo s s ági kozgy gyell átás.

7. s A személyes gondoskodást nyujt szociális ellátások e rendeletben szabáIyozott formái:
a) Nappali szociális el1átás - id sek klubja,
b) Szociális étke ztetés,
c) Házi s e gítségnyuj tás
d) Családsegítés,
e) I elzorend szere s hazi se gíts é gnyrj tás,
f) Támogat szolgáIat,
g) Kozosségi pszichiátriai gond ozás.

8. $ (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátasokat igénylonek a kérelmét a
P o1 gármesteri Hivatalh oz (tov ábbi akb an : hivatal) kell b eny j tani
(z) 

^ 
kérelemhez csatoland jovedelemígazolások tartalmára a Szoctv. 10.$ (2) _ (5)

bekezdéséb en fo glaltak az tr tnyad k.

9. 5(*3) 
(-15) (1) Az onkormányzatihatáskore gyakorlását a képvisel _testÍilet az a|ehbi

iigytípus ok e s etéb en a p o 1 gárm esterre átruházza'.
a) onkormányzatt segély esetében nyírjthat temetési támogatás,
b) koztemetés,
c) méltányos sági kozgy gyellátás.
(2) Az cinkormányzati hatáskore gyakorlását a képvisel -testii|et az alábbi tiglípusok
esetében a Kulturális-, Sport és Szociális Bizottságra átruházza:
a) onkormányzati segély esetében nyrijthat átmeneti támogatás,
b) kolcson formáj ában nyrijtott onkormányzati segély (szociális kolcson).
c; 

(*1z) szociális étkeztetés
(3;(-tsl A1. $-ban meghatározott személyes gondoskodást nyujt szociális ellátásokat _
kivéve a 7. $ b) pontja _ Murony Kozség Önkorm ányzataktilon megállapodás alapján,
társulásban, Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekj léti Intézménye (5510
Dévaványa, Jéggyár u. a7 .) tttjántátja e|."

III. Fejezet
Részletes rendelkezések

4. Egyes szociális ellátások

Önkorm ányzatisegély {-ll

10. $ Önkorm ányzati segélyt átmeneti támogatás formáj ában az cinkorm ányzat alkalmanként,
az a|ábbi formákban nffit:
a) készp étuben,



b) természetben-
ba) tart s élelmiszer form ájában,
bb) gy gyszertámogatásként,
b c) ttize|o any ag formáj áb an,
bd) ruházat formájéhan,
be) tanszer formáj ában,
c) kamatmentes kolcson (szociális kolcson) formáj éhan.

11. 5(-s) (1) Önkormányzati segély átmeneti timogatás formájábanakkor ál|apíthat meg, haa
kérelmezo o|yankrízishelyzetbe kertilt, vagy id szakosan' vagy tart san létfenntartási
gondokkalrk'jrzd (pl.: betegség, elemi kár, stb.) és az egy fore szátmított havi jovedelem nem
haladja meg:
a) család esetén az oregségi nyugdíj mindenkori legkisebb osszegének l3}oÁ-ilt,
b) egyedÍil él esetén az oregségi nyugdíj mindenkori legkisebb osszegének l50 %-át.
(2) Támogatásként egy alkalommal maximum 5.000.-Ft adhat .

(3) A támogatás megállapítása iránti kérelem az e rendelet 1. melléklete szerinti
formanyomtatványon nffithat be. A kérelemnek tartalmazniakeI| az annak indokául
szolgál tényt, és az indokolással alátámasztott rendkívtili kortilményt.

Kiitcsiin formájában nyrijtott tinkormányzati segély (szociálÍs ktilcsiin; (-6)

12. $ (1) onkormányzati segély kamatmentes, szociális kolcson forunájában is nyirjthat ,

akinek a családj ában aZ egy f re jut havi j vedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum
|50 %-át és bizonyítottan olyan átmeneti pénzzavarbakertilt vagy olyan rendkívtili kiadása
mertilt fel (p1.: temetés, stb.) amely veszélyeztethetí családja létfenntartását, és rendelkezik
olyan jcivedelemforrással, amely garanciátjelent a kolcs<in visszafizetésére.''

TemetésÍ támogatás (*7)

13. $ (1) onkormányzatí segély temetési támogatás formájaban adhat a Szoctv. 46. $-a
a|apján annak, aki az elhalt személy eltemettetésér l gondoskodott annak ellenére, hogy arra
nem volt koteles, vagy tartásra koteles hozzátartoz volt ugyan' de a temetési koltségek
viselése a sqát, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti.
(2) A támogatás osszege: 15. 000 forint.
(3) Támogatásra jogosult aZ a hozzátartoz , akinek az egy foje jut jovedelme nem haladja
meg a mindenkori <iregségi nyugdíj legkisebb osszegének otszorosét.
(4) A kérelmez koteles becsatolni:
a) a temetkezési váLIaIat, gazdasági társasáE,vaEY vállalkoz áItal kiállított számlát, valamint
a halotti anyakonyvi kivonatot
b) a kiadásokat ígazolr számlákat.
(5) A támogatás megállapítása iránti kérelem az e rendelet2. melléklete szerinti
formanyomtatványon nyŰrj that b e.

l3lA(1)Méltányosság 
'-r,'::::::::,:::':^'::':'--;'uki,'.kcsaládjáb 

anazegy
fore számított jovedelem nem haladja meg az ciregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
osszegének 150%-át, egyedtil é1 esetében annak 200%-ái' és a havi rendszeres gy gyít
ellátás koltségének mértéke megha|adja az oregségi nyugdíj mindenkori legkisebb osszegének
25oÁ-át.



(2) 
^kozgy 

gyellátás iránti-kérelmeta6312006. (III. 27.)Korm. rendelet 9. melléklete
szerinti formanyomtatványon ke l l benyrij tani.''

Kiiztemetés

14. $ Murony Kcizség polgármestere akoztemetésr l azSzoctv.48. $_a szerint gondoskodik.

Aktív kor ak ell t sa

15. $ ( 1; 
(-sl Murony Kozség Önkorm ányzata az aktiv koruak el\átására jogosult részére

egytittmtík d szervként kiilcin megállapodás alapj án Szeghalom Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekj léti |ntézményét (5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47.)jeloli ki, amely aZ
egyiittmtikcidés keretében biztosítja a Szoctv. 37 l A. $ (2) bekezdésében valamint a 6312006.
(I||.27.) Korm. rendelet 17. $ (12) bekezdésében meghatározottakat.
(2) Az (1) bekezdésben me$tatározottintézmény által szetvezett, beilleszkedést segít
programok típusai:
- családfenntart szerep er sítése,
- cinfenntart képesség szinten tartása,
- mentális tanácsadás,
- képességfejleszt ,
_ életm d formál ,

- munkav égzésre felkészít .
(3 ) E gytittmtikodé si kcitel e zettség megszegésének szítmit, ha a j o go sult :

- a kijelolt szervnél nem jelenik meg a megadotthatárid n belril, illetve nem vetette
nyilvántartásb a magát,
- az eloírt kapcsolattartási kcitelezettségének az el írt id pontban nem tesz eleget,
- a szétméra írásba foglalt programot nem teljesíti,
- a szervezett tanácsadásr l, foglalkozásokr l igazo|atlanul távol marad, az elIátást
befolyásol b ej elentési kcitelezettségének nem tesz eleget.

Aktív kor ak elldtds nak, valumínt a lakásfenntartdsi tdmogutás jogosultsdg nak egtéb

feltételei

16. s Q) Azaktív koruak ellátÁsának, valamint a lakásfenntartási támogatás (a tovabbiakban:
támogatásra jogosult) megállapításának' valamint foly sításának feltételeként a títmogatás
egyéb feltételeinek megfelel jogosult kérelmezo, vagy aZ ellátásban már részestil
támo gatott kotel es l ak k orny ezetének r endezetts égét b izto sítani.
(2) 

^ 
támogatásra jogosultnak a lak kornyezet rendezettségének biztosítása korében az á|tala

életvitelszertien lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel a kciztertilet fel l
kíviil határos terÍ,ilet, járda tísztán tartása, valamint az ingatlan higiénikus állapotának
bizto sítás ára irányul kotel ez etts é geket kell telj esíteni e.

(3) A támogatásra jogosult személy áIta| életvitelszertlen lakott lakást vagy házat abban az
esetben kell rendezettnek tekinteni, ha a lakás, vagy lak haz áIlagénak meg vása érdekében
az adott helyzetben elvárhat karbantartási munkák elvégzésre kertilnek (pl. oml vakolat
kijavítása, tet cserepek lehullásának megakadáLyozása, festés, mázolás, tisztasági meszelés
megfelel id ben val elvégzése).
(4) A támogatásra jogosult személy által életvitelszeruen lakott lakás vagy hán udvarát,
kertjét, az ingat|annal határos koztertiletet abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, ha
a) a fiives rész ápolt, rendezett,



b) a mtivelésre alkalmas _ nem parkosított foldtertileten zoldség, gylimolcs-vagy az ál|atok
t akarm án y o zás étr a szánt n<i v ények et t erm e s ztenek,
c) a haziállatok tartására olyan kialakított hely á1l rendelkezésre, amely megakadáIyozza az
állatok elk borlását és a tisztasága is megfelel , továbbá az állatok takarmánya a takarmány
jellegének megfelel formában van tárolva és a keletkezeIt trágya és trágya|é kezelése a
higiéniai szempontoknak megfelel,
d) a rágcsál k elszaporodásának megakadályozása érdekében sztikség szerint a rágcsál irtást
elvégzik,
e) nincs a heti hulladékszá|Iításra szerzod tt edényzet lll0 literes kuka/ kétszeres
iirtartalmánál t bb - felhalmozott -haztartási, vagy egyéb hulladék,
Í) atizel nek val rendezett formában van felhalmozva,
g) amennyiben a Iak ház komfortnélkiili (nincs wC), akkor a higiéniai szempontoknak is
megfelel árnyékszék van'
h) téli id szakbanajárdaingatlan el tti szakaszaálland an jég és h mentesen van tartva,
i) a haz el tti csapadékvíz e|vezet rendszet tis a, szemétmentes, a csapadékvíz lefolyását
semmi nem akadá|yozza,
j) aház el tti ntivényzet nem akadályozzaaforgalmat, és a kilátást az ttestre
(5) A (3) és (a) bekezdésben felsoroltak ellenorzésére sz r pr baszerúen, bejelentés, vagy
hivatalos tudomásszerzés irtján szerzett informáci a|apján helyszíni ellen rzés formájaban
kertil Sor. Az ellen rzést a jegyzo megbízása alapján kijelolt koztisztvisel vagy
koztisztvisel k végzi(k). Az ellenorzés során akozígazgatási hat sági eljárás és szolgá|tatás
általános szabályair l sz l 2004. évi CXL. torvény alapjénkell eljárni.

IV. Fejezet
Személyes gondoskodást ny jt ellátások

17. s (1) Az alapszolgáltatások megszervezésével a telepiilési onkormítnyzat segítséget nffit
aszociáIisan rászorul k részére saját otthonukban és lak kornyezettikben onáll életviteltik
fenntartásában, valamint egészségi állapotukb l, mentális állapotukb l va1y más okb l
származ probl émáik megoldásáb an.

(21ell Az onkormányzat a 7.$_ban megnevezett szo\gá|tatásokat a 9. $ (3) bekezdésben
meghatározottak szerint, az alíhbi m don biztosída:
a) térítésmentes szolgáltatások :

aa) családsegítés,
ab) kozosségi pszichíátriai gon dozás.
b) térítéskoteles szolgéitatások :

ba) id sek nappali ellátása,
bb) házi s egíts é gnffi tás,
b c) házi j elzor end szere s se gíté snyírj tás.

(3; (-tsl Ha |yátveszti a R. 17.$ (3) bekezdése

(4) A szociális alapszol gá|tatás személyi térítési díjának megállapitásáná| a kotelezett
rendszeres havi jovedelme vehet figyelembe.

(5) Az étkeztetés tntézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagkoltségének,
valamint az étkeztetéssel kapcsolatosan felmer[ilt koltségnek egy ellátottra jut napi osszege
(a továbbiakban: élelmezési térítés). Az étkeztetésért fizetend általános forgalmi ad val



n<lvelt személyi térítési díj, amelya, é|elmezési térítés és az igénybe vett étkezések számémak
szorzata, nem haladhatja meg az el|átást igénybe vev rendszeres havi jovedelmének 30%-át.

(6) A hilZi segítségnffitás keretében biztosított ellátás intézményi Érttési díja az ellátásra
fordított kciltségek alapján megállapított radíj. Az ellátásért fizetend személyi térítési díj,
amely az radíjnak és a gondozásra fordított id nek a szorzata' nem haladhatja meg a
gondozott rendszeres havi j ovedelmének 25%- át.

(7) Ha aházi segítségnyujtás keretében étkezést is biztosítanak ) a személyi térítési díj egytittes
cisszege nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jovedelmének 30%-át.

5. Nappali szociális ellátás - Id sek Klubja

18. s () Az Id sek Klubja az Alapszo|gáItatási Kcizpont keretében (5672 Murony, Arany J. u.
8.) a szociális és mentális támogatásra szorul , nmaguk ellátásárarészben képes id skoruak
napkozbeni gond ozásár a szoIgáil.
(2) Az id sek klubjába felveheto az a 18. életévét betolt<itt személy, aki egészségi ál|apotára
figyelemmel az el z ekben meghatározott gondozásra szorul.
(3) Az id sek klubja nyitvatartási ideje hétf t l- péntekig 7,30-|5,30 ráig, szombat_
vasárnap illetve iinnepnapokon a klub nem iizemel.
() Az id sek klubja lehet séget biztosít:
a) napko zbeni tart zkodásra, pihenésre,
b) társas kapcsolatokra' kozosségi egytittlétre,
c) személyes tisztálkodásra,
d) a személyi ruházattísztítására,
e) az étel melegítésére, tálalására, fogyasztáséra.
(4) A klub a gondozottak szétmárabiztosítjatovábbá:
a) igény szerint - térítés ellenében_ a meleg ételt,
b) szabadid s programok szervezését,
c) szrikség szerint az egészség1lgyi alapellátás megszervezését, a szakellátásokhoz va1'

hozzásegítést,
d) hivatalos tigyek intézését,
e) életvitelre vonatkoz tanácsadást, éIetv ezetés segítését,
f) speciális onszervezodo csoportok támogatását, mríkcidésének, szervezésének segítését.

6. Szociális étkeztetés

19. s () Az étkezés azigényl sziikségletének megfelel en biztosíthat az étel
a) kiszol gáIásával, egyidejií helyben fogyasztásával _ id sek klubjának keretein beltil -
b) elvitelének lehet vé tételével,
c) lakásr a sza||itással.
(2) Az étkezésértftzetend díjat a rendeIet 4. melléklete tartalmazza.

7.HtZi segítségnffitás

20. s (1) A háZi gondozás, segítségnffitás az alábbí szolgáltatásokat, szolgáltatási
tevékenys égeket fo glalj a magáb a:

a) az ellátást igénybe vev vel segít kapcsolat kialakítása' és fenntartása,
b) az orvos el írása szerint alapvet gondozási, ápolási feladatok ellátása,
c) segíts égnytatás a higiénia megt artásában,



d) kcizremtíkodé s az igényl életvitelében, rigymint bevásárlás, gy gyszer kiváltás;meleg étel

hazhoz száIlitás, hivatalos iigyek intézése, takaútás, mosás' begy jtás stb.

e) segítségnyqtás az el|átást igénybe vev nek a kornyezetével val kapcsolattartásban,
f) segítségnffitás és elhárítás veszéIyhelyzet esetén,
g,) részvétel egyéni és csoportos szabadid s, rehabilitáci s programokban,
h) segíts égnyifitás a ktilcinbozo szociális ellátásokhoz val hozzájutáshoz,
i) az el gondozástvégzo személlyel val egytittmríkcidés.
(2) 

^házi 
gondozás formáját, m dját és gyakoriságát azigényl kérelmét figyelembe véve a

9. $ (3 ) bekezdé sében me ghatár ozott intézmény v ezetoj e határ ozza meg.

V. Fejezet
Zár rendelkezések

8. Hatályba léptet rendelkezés

21. s E rendel et 2012. május 1_jén Iép hatá|yba, rendelkezéseit _ a téntési díjak kivételével _

a folyamatban lév tigyekre is alkalmazni kell.

9. Hatá|yon kívtil helyezo rendelkezés

22. $ E rendelet batá|ybalépésével egyidejtileg hatá|yát veszti a 22120111. (XII. 2l.)
onkormán l"zari rendel et.

l0. Zaradék azUni s jogszabáIyokkal val osszhangr l

23. s E rendelet a Magyar Koztársaság és az Eur pai Kozosségek és azok tagáIlamai kozott
társulás létesítésér l sz l , Brtisszelben, l99I. decemb er l6-én aláirt Eur pai Megállapodás
tárgykorében, a megállapodást kihirdet 1994. évi I. torvény 3. $-ával <isszhangban az

Eur pai Koz sségeknek a jogszabá|yaival osszeegyeztetheto szabá|yozásttartalmaz.

Murony, 2012. átpnlrís 25.

Fekete Ferenc Zolt n s.k
polgármester

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Murony, 2012. ápnlís 26.

Dr. Baji Míh ly sk
kcirjegyz

Dr. Baji Mihály s.k
korjegyz



(-')M do.ította a l3l20l3. (XII. 19.) onkormányzatirendelet, hatalyos 2014. január 1.
(*')M do'ította a l3l2O13. (XII. 19.) onkormányzatirendelet, hatályos 2}l4.január 1.
(*') M dos ította a 13l2O13. (XII. 19.) onkorm ányzati rendelet, hatályos 2ol4.január 1.
(*o) M dosította a l3l2Ol3. (xII. l9.) onkormányzatírendelet, hatalyos 2oI4.január 1.
(-') M dosította a 13l2OI3. (XII. 19.) onkormányzatírendelet, hatalyos 2Ol4.január 1.
(-u) M dosította a 13l2OI3. (x[. 19.) onkormányzatírendelet, hatiályos 2oI4.január 1.
(*D M dosította a l3l2OI3. (xII. 19.) onkormányzatírendelet, hatályos zol{.január 1.
(**) M dositotta a l3l2OI3. (x[. 19.) onkormányzatírendelet, hatalyos 2oI4. január l.
(*n) M dosította a13l2Ol3.(x[. l9.) onkormányzatirendelet, hatályos 2ol4.január 1.
(*to) M dosította a |3l2Ol3. (XII. l9.) onkormányzatirendelet, hatályos 2014.január 1.
(*1') M dosította a 13l2Ol3. (XII. 19.) onkormányzatírendelet, hatályos 2014.január 1.
(*tz) M dosította a 13l2OI3. (Xn. 19.) onkormányzatírendelet, hatályos 2014.január 1.
(-t:) M dosította a l3l20l3. (xu. 19.) onkormányzatírendelet, hatályos 2014. február 1.
(*'o) M dosította a 4l2OI4. (IL 27.) onkormányzatirendelet, hatályos 2OI4. március 1.
(*ts) M dosította a4l2OI4. (II.27.) onkormányzatirendelet,hatályos 2014. március 1.
(*t0) M dosította a 4l20I4. (II. 27 .) onkormányzati rendelet, hatályos 2OI4. március 1.
(*tz)M, dosította a8l2}l4. (IV.28.) onkormányzatirendelet, hatályos 2014. május 1.
(*ts)M dosította a8l20l4. (IV. 28.) onkormányzati rendelet, hatályos 2OI4. május 1.
(*ts)M, dosította a8l2}l4. (IV. 28.) onkormányzati rendelet, hatályos 2oI4. május 1.
(*'o)M dosította a8l2}l4. (IV.28.) onkormányzati rendelet' hatályos 2OI4. május 1.

Az egységes szerkezetbe foglalás id pontja20t4. április 28.
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]. sz. melléklet
a 4/2012. (IV. 26.) nkorm nyzati rendelethez

KÉRE1tr"y1(10)

n iinko r mány zati s e gély átmeneti támo gatá s me gálla pítás áthoz

n iinkormányzati segély kamatmentes kiilcsiin formájában val megállapít sáthoz

A kérelemhez csatolni kell:
_ a kérelmezo és a vele kozos bántartásban éIo hozzátartoz (k) jovedelerrigazolását,
- al<nzishelyzetet alátémaszt igazo|ásokat (pl. gy gyszerszétmla,k rhé,zi beutal ),
_ a koztizerni szolgáItatások szítm|éinak másolatait (árarn, gáa, viz, stb).

A) A kérelmez személyi adatai

Név:

Sztiletési név:

Anyja neve:

Sztiletési hely, év, h , nap:

Társadalombiztosítási azonosít j el :

Álland lak hely:

Tart zkodási hely:

Telefons zám (nem kotelez megadni) :

B) A kérelem Índokai



c) A kiizeli hozzátartoz kra és jiivedelmiikre vonatkoz adatok

a) a kérelmez csal di kor lménye:
egyediilé1
nem egyediil él

b) A kérelmez csal djában él ktizeli hozz tartoz k adatai:

c) J vedelmi adatok:

Kozeli hozzátartoz
neve

Családi kapcsolat
megnevezése

Sziiletési hely, év,
h,nap

Megjegyzés
(pl. tart s beteg,

tanul )

A jiivedelem
típusa

Kérelmez A családban él kiizelÍ hozzá artoz k

Munkaviszonyb l
és más

foglalkoáatási
jogviszonyb l

származ
Tarsas és egyéni
váIlralkozásb l,
stermel i, illetve
szellemi és más

onál1
tevékenységb l

származ
Alkalmi

munkavé gzésbol
származ
Táppénz,

gyermekgondozási
támogatások

Nyugellátás és
egyéb nyugdíjszenÍ
rendszeres szociális

ellátások

t0



onkormányzat és

munkatigyi szervek
által foly sított

e11átások

Egyéb jovedelem

Osszes jovedelem

Egy f re es

iovedelem
.. Forint/h ( gyintéz tolti ki)

D) Vagyoni adatok

I. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lak telek-fulajdon (vagy álland , illetve tart s használat)

címe:..... ........vátoslkozség

.... rtlutca.......... hsz., alapteriilete: m2,tulajdoni

hánya ...... aszerzés ideje: .... év. Becstilt forgalmi érték:*

... Ft. Egy f re jut forgalmi érték:*x

Ft.

2. Üdiil tulajdon és iidiil telek_tulajdon (vagy álland , illetve tart s használat) címe:

város/ko zség irtlutca

hsz., alaptertilete: ....... ....fr2, tulajdoni hányad ........' a szerzés ideje:

;;;;.;;;;; ;;-;,*,nT-: '"'-::::.- ;; F'f

3. Egyéb' nem lakás cé|jára szoLgáI épti1et-(épti1etrész-)tu1ajdon (vagy álland használat)

megnev ezése (zártkerti építm ény, mtihely, .Jrzlet, mriterem, rendel , garázs stb.):

clme:

város/ko zség ítlutca hsz., alapteriilete:

m2, tv|ajdoni hányad ........' a szerzés ideje: év. Becstilt forgalmi érték:*

Ft. Egy fore jut forgalmi érték: .......... Ft.

4. Term foldtulajdon (vagy álland hasznáLat) megnevezése:

címe: varoslkozség

utlutca hsz., alaptertilete: ....... m2, tulaldoni

Ft.Egy f re jut forgalmi érték:*x

11



II. Egyéb vug1lontárgyuk

5. Gépjármti

a) személygépkocsi: ......... típus: rendszám:

.., a szerzés ideje: Becstilt forgalmi érték:.** ........ Ft.

Egy fore jut forgalmi érték: .......... Ft.

b) tehergépjármti, aut busZ,i ......... típus: ..........' rendszám:

a szerzés ideje: év. (Rendsztm nélktili gépek esetén a

gyártásivagy azonosít számot kell feltiintetni.) Becsrilt forgalmi érték'**{<

...... Ft. Egy fore jut forgalmi érték:**

IIf. Osszes vagltont rglt

6. A család osszes vagyonának becstilt forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.):

Ft. Egy fore jut forgalmi érték:**

Kijelentem, hogy a fenti adatok a val ságnak megfelelnek. Hozzájátrulok a
nyilatkozatban szerepl adatoknak a szociális igazgatási etjárásban tiirtén
felhaszn á.Jlásáthoz, kezelés éhez.

Megiegyzés: Ha a kérelmez vagy kiizeli hozzátartoz ja bármely vagyontárgyb l egynél
ttibbel rendelkezik, akkor z vagyonnyilatkozat megfelel pontját a vagyontárgyak
számárv a| egy ez en kell kittilteni.

* Becsrilt forgalmi értékkén t az tngatlannak a telepiilésen szokásos forgalmi értékét kell
felttintetni.

{<{< Kérelmezovel kozos héntartásban é1 kozeli hozzé artoz ként kell figyelembe venni:
Ítázastársat, élettarsat, 20 évesnél fiatalabb, onáll keresettel nem rendelkezo a 25
évesnél fiatalabb, onáll keresettel nem rendelkez nappali Íagozaton egyetemi,
f iskolai tanulmányait folytat , továbbá korhatárra tekintet nélktil a tart san beteg,
illet leg testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekeit: a Csjt.
alapján eltartott egyéb rokont.

*{< Becsi'ilt forgalmi értékként a játrmti, illetve termel _ és munkaeszkoz kora és állapota
szerinti értéket kell felttintetni.

Ft.

Ft.

T2



Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem' hogy a NYILATKOZAT- ban kiizölt
adatok a valósáp'ak megfelelnek.

Tudomásul veszem' hogy a kerelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és

szociális ellátásolaól sz,óló 1993. évi III. törvény 10. $-ának (7) bekezdése alapján a szociális
hatráskört gyakorl ó szerv _ az állatni adóhatóság illetékes igazgatósága útjrín _ ellenőriáeti.

Murony, 20-. év h 

- 

ttap

kérelmezo a|áfuása

Murony Kiizség onkormányzat iigyintéz je tiilti kí!

A kéreIem érkezett: 20. év .. ..... h .. napján

A kérelmet átvev igyintézo aláirása:. ...

13



2. melléklet
a 4/20]2. (IV. 26.) onkormányzati rendelethez

KÉREaBy1(tt)

n iinkor mányzati segély temetési támogatás megállapítás ához

A kérelemhez csatolni kell:
- a kérelmezo és a vele kozos háztartasban él kozeli hozzátartoz jovedelemigazolását
- temetési számlákat,
- halotti anyakonyvi kivonatot.

L. A kérelmez személyÍ adatai

Név:
Sziiletési név:
Anyja neve:
Szriletési hely, év, h , nap:
Társadalombiztosítási azonosít j el :

Alland lak hely:
Tart zkodási hely:
Telefons zátm (nem kotelezo megadni) :

2. A kérelem indokai

3. A kiizeli hozzátartoz kra és jiivedelmÍikre vonatkoz adatok

a) a kérelmez családi kor lménye:
egyedtilé1
nem egyedtil él

14



b) A kérelmez családjában él kozeli hozzátartoz k adatai:

c) Jovedelmi adatok:

Kiizelí hozzátartoz
neve

Családi kapcsolat
megnevezése

SzÍiletési hely, év,
h,nap

Megiegyzés
(pl. tart s beteg,

tanul )

A jiivedelem
típusa

Kérelmez A cs aládban él kiizelri hozzáttartoz k

Munkaviszonyb l
és más

foglalkoztatási
jogviszonyb l

szátmaz
Társas és egyéni
váIlalkozásb l,
stermeloi, illetve
szellemi és más

onáll
tevékenységb l

származ
Alkalmi

munkavé gzésbol
származ
Táppénz,

gyermekgondozási
támogatások

Nyugellátás és

egyéb nyugdíjszeni
rendszeres szociális

ellátások
onkormányzat és

munkaiigyi szervek
által foly sított

e1látások
Egyéb jovedelem

15



Osszes jovedelem

Egy fore es

iovedelem
Forint/hri (ij otlin tézÍí tiilti ki )

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben kozolt adatok val diságát a szociális igazgatásr l és
szociális ellátásokr l sz l 1993. évi III. torvény 10. $-ának(7) bekezdése alapjan a szociális
hatáskort gyakorl SZerV _ az állami ad hat ság illetékes igazgat ságatnján_ ellen rizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplo adatok a szociális igazgatási eljárás során tortén
felhaszná|ásához.

Murony,20-. év h 

-.nap

kérelmezo a|áúrása

Murony Kiizség onkorm nyzat iiglíntéz je t lti kí!

A kérelem érkezett:2O .. év h .. napján

A kérelmet átvev igyintézo aIákása:
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3. melléklet
a 4/20l2. (Ir. 26.) onkormányzati rendelethez

(- I 3) Hatályon kíviil helyezv e 2014 . január . I .

t7



3. melléklet C]2)

a 4/2012. (IV. 26.) onkorm nyzati rendelethez

l8



4. metlékle{*]9)
a 4/2012. (IV. 26.) tinkorm nyzati rendeletltez

Kérelem

a személyes gondoskodást nyujt szociális ellátás igénybevételéhez
Etkeztetés

Az e|Iátást igénybe vev adatai

Sztiletési neve:
Anyja neve:
Sziiletési helye, id pontja:. . . .

Lak helye:..
Tart zkodási helye:...
ÁllampoLgársága: . . . . .

Bevándorolt, letelepedett vag
Társadalombiztosítási Azonosí
Cselekv képességre vonatkoz

T artására koteles személy:

L e gkci z e l ebb i ho zzátarto z j ának (to rvénye s kép v i s e 1 j ének)
a. Neve:
b. Lak helye:
c. Telefonszáma:

Milyen id pontt l kéri a szolgáItatásbiztosítását:

Milyen gyakoriságga| kéri a szolgáItatás biztosítását:

Igénybe vétel m dja:
o Kiszállítással
o Helyben fogyasztva
o Elvitellel

Dátum:

Az e|Iátást igénybe vev
(tcirvényes képvisel )

t9



NYILATKOZAT
alapszolgáltatás igénybevételér l

Alulírott (ellátott vagy torvényes képvisel je) a

személyes gondoskodást nyujt szociális ellátások igénybevételér l sz l 9ll999. (XI. 24.)

SzCsM rendelet 18. $ értelmében nyilatkozom) hogy a kérelem beny jtásának,

el terj e szté s ének i d p ontj áb an más szo c iál i s al ap s zo 1 gáltatást

nem veszek igénybe l igénybe veszek.

(me gfe l eIo aláhuzand )

Az alábbi szociális alapszolgáltatásokat veszem igénybe (igénybe veszek váIasz esetén
kitciltend )

Btintet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a kozolt adatok a val ságnak
megfelelnek.

Szolgáltatás típusa Szolgáltat neve, címe Igénybevétel
kezdete

étkeztetés

házi segítségnyujtás

j elzor ends zere s bázi s e gítsé gnyrij tás

kozo s ségi p szi chi átrlal ellátás

szenvedélyb etegek kozo s ségi
ellátása
támogat szolgáltatás

nappali ellátás

20
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5. metléklet(-")
a 4/2012. (IV. 26.) onkorm nyzati rendelethez

Megállapodás
Szociális étkeztetés Ígénybevételére

Amely létrejott egyrészr l Murony Kcizség Önkotmányzata, 5672 Murony F<ildvári u.1. mint
ellátást biztosít - képviseletében e|1átr személy, másrészt:

Név:
Leánykori név:
Anyja neve:
Sziiletési hely' id :

Lakcím:
szám alatti lakos (továbbiakban Ellátou), illetve a nevében eljár tcirvényes képvisel ,
Név:
Leánykori név:
Anyja neve:
Sziiletési hely' id :

Lakcím:
(továbbiakban tcirvényes képvisel ) mint ellátást kérelmez kozott, az alulírott helyen és
napon az aláhbi feltételekkel:

Az szo|gá|tatás i gényb ev étel é r l
Az E||átott illetve torvényes képvisel je által, 20t-. h 

- 

napján beadott
kérelme alapján a polgármester biztosítja a kérelmezí| részére a szociális étkeztetést' mint a
személyes gondoskodást nyrijt szociális alapszol gáItatás igénybevételének lehet ségét.

A szo|gáltat a jelen szerzodésben biztosítja azBllátott tészére az alábbi szolgáltatást:

! étkeztetés helyben fogyasztással

! étkeztetés elvitellel

! étkeztetés lakásra szái|ítással

A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás kezdetének id pontja:

Az ellátás id tartamahatározott id tartam , 201-év 

- 
h _ napjáig.

Az eIlátás id tartama határozatlan idejti.

A szolgáltatást munkanapokon: t l 

- 

-igbiztosítjuk.

Lehet ség van a szolgáltatás lemondására, sztineteltetésére, melyet a távolmaradást
mege\oz en a szociális segít nek e|ozo nap délig el re kelljelezni. Ennek elmulasztása esetén
a szolgáItatást igénybevev a térítési díj megftzetésének kotelezettségének al l a
távolmaradás kezdetétol számított 3. munkanapt l mentestil. A szolgáItatást igénybevev a
távolmaradás idejére mentestiI atéÁtési díj megfizetésének kotelezettsége al l.
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A szolgáltatás igazolásár 
' 

l

Az igénybevett szo|gá|tatást az Ellátott, az E|Iátott torvényes képvisel je, Vagy az áItala
al ább i akb an m e gj el o l t s z em é|y l személ yek aláir ás áv aI i gazo|1 a.

Név:
Leánykori név:
Anyja neve:
Szíiletési hely' id :

Lakcím:

Térítési díj fizetésér l

AzBllátott az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat koteles fizetni.
Az on személyi térítési dt1a: Ftlnap
Aftzetend személyitérítési díj a napi személyi térítési díj és az adott h napban igénybe vett
szolgá|tatási napok számának szorzata.
A térítési díj megá|Iapitásá toz az e||átott által a|áúrtjovedelemtgazolás sztikséges.
A személyiténtési díj osszege évente _ a fenntart által _ két alkalommaIvizsgálhat feltil és
váItoztathat meg. A térítési díj feliilvizs gá|ata során megállapított rij személyi térítési díj
megftzetésének id pontj ár lr a fenntart rendelkezik azzal a feltétellel, hogy az irj térítési díj
megftzetésére a jogosult nem kotelezheto a feltilvizsgáIatotmegelozo id szakra.
A személyi téÁtési díj váItozásár l az ellátást igénybe vev t írásban értesítjtik.
A térítésí díj fizetése készpénzfizetésí számldval, ut lag tiirténilc

Folyamatos ellátás esetén a térítési dijat az e|Iátottal egyeztetve egy osszegben kell kifizetni a
teljesített naptári h nap lezérását kovet h nap 10. napjáig.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szo|gáltatást igénybevev rendszeres havi
jovedelmének 30%-át.
A térítési díjat fizeto személy az E|Iátott, az Ellátott torvényes képvisel je' vagy az á|tala
megjelolt személy:
Név:
Cím:

Adatváltozás ok b ej elentésér l
Az Ellátott koteles a szolgáItatásra vonatkoz jogosultsági feltételekben és a jovedelmi
viszonyaiban beállt vá|tozásr l 15 napon beltil a szoLgáLatvezetot értesíteni.

Megállapodás megszíÍnésér l és megsziintetésér l
Jelen megállapodás alapján az ellátás megszrinik:
Az intézményi jogviszony azonnali hatállyal és automatikusan megszrinik, ha:
o Határozott idejtí megállapodás esetén a megielolt id tartamlejétrtával.
o Azintézményjogut d nélktili megszrinésével.
. A szolgáltatást igénybe vev halá|ával.
A megállapodás megsziintetésének feltételei
o Jelen megállapodás írásban megsztintethet a felek ktizcis megegyezésével.
o A szo|gáItatást igénybe vev , illetve k telezett a megállapodás felmondását írásban,

indokl ás nélktil kezdem é ny ezhetí.
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A szolgáLatvezeto a megállapodást felmondással, írásban megsztinteti, ha:
_ a szolgáItatást igénybe vev részéro| a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak funn,
- a szolgáltatást igénybevev számáramásikintézménybe trirtén elhelyezés indokolt,
- a szolgáltatást igénybe vev kéthavi térítési díjjal hátralékba esik, feltéve ha a

szolgálatv ezeto felsz lít ásara 1 5 napon beltil azt nem telj esíti,
- a szolgá|tatást igénybe vev veszélyezteti az intézmény munkatársának egészségét és

testi épségét,
_ a szol g áItatást i gényb e vev elkolt z ik az ellátási teriiletr 1.

o A megállapodás a felek megegye zése szerinti id pontban, ennek hiányában 15 nap

felmondási id vel sztinik meg.
o Ha a megállapodás felmondásának jogszeniségét bármely fel vitatja, kérheti a bír ságt ]r a

megállapodás jogellenes felmondásának megállapitását. Az ellátást változat|an feltételek
mellett mindaddig biztosítani kell, amíga bír ság joger s határozatot nem hoz.

. A megállapodás megsztinése, vagy megszi'intetése esetén a felek egymással elszámolnak,
amely tigylet kiterjed a fizetend térítési díjakra, és az esetleges hátralékaira, illetve
minden olyan dologra, amely a megállapodás megszrinéséhez, megsztintetéséhez
okszenien kapcsol dik.

A jogviszony megsztintetésér l a szolgá|at vezetje írásos értesítés kiild. A felmondási id 15

n&p, kivéve, ha az Ellátott vagy t<irvényes képvisel je azonnali hatállyal vagy meghatározott
id pontt 1 kéri a jogviszony megsztintetését.
Ha a szo\gáIat á|ta| kezdeményezett megszrintetéssel a jogosult, illetve tcirvényes képvisel je
nem ért egyet, aZ értesítés kézhezvételét l számított 8 napon beliil az intézmény
fenntart j ához fordulhat.
Ebben az esetb eÍ aZ ellátást vá|tozatlan feltételek mellett addig bíztosításra kertil, amig a

fenntart , illetve a bír ság joger s és végrehajthat határozatot nem hoz.

Panaszok kezelésér l
Az ellátott (vagy torvényes képvisel je) panaszával a szociális segít hoz fordulhat.
Amennyiben a szolgálat vezetoje a panasz írásos beny jtását l számított 15 napon beliil nem
vizsgáIja ki a panaszt, ugy az igényl a szol gáIat fenntart j Íthoz fordulhat.
A Megállapodást aláír felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket els dlegesen tárgya|ás ritján
kívánják rendezni. Ha a panaszt ezt k<ivet en sem sikeriil tisztázni, az ellátott a intézmény
mtikcidési teriilete szerint illetékes onkormányzat jegyzojéhez fordulhat vagylés panaszai
kivizsgálásában az ellátott jogi képvisel segítheti.

A tertilet ellátott jogi képvisel je H hn Ildik 
'

Levélcím: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitáci s és M dszertani
Kozpont, Békéscsaba Degré u. 59.

Személyes adatok kezelésér l
A szolgáltatást nyujt intézmény a szolgá|tatást igénybevevo adatait az 1993. évi III. torvény
20. $ rendelkezései alapjén nyilvántartja, és vezeti a jogszabályokban el írt ellátotti
dokumentácí t. A igénybevev k adatait az informáci s <inrendelkezési jogr l és az
informáci szabadságr l sz l 201'|. évi CXII. torvény személyes adatok védelmére
vonatkoz rendelkezései a|apjánkezeli és biztosítja annak védelmét.
A szolgáltatást nyujt íntézmény a szolgáltatást igénybevev k adatut a szociális,
gyermekj léti és gyermekvédelmi szolgáltat k, intézmények ágazati azonosít jár l és

országos nyilvántarhásár l sz l 22612006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/D-F $-ai szerint a

Kozponti Elektronikus Nyilvántartási Rendszerb en rogzíti, és a szolgáItatás igénybevételének
tény ét nap onta j el enti.
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Egyéb rendelkezések

A jelen megállapodásban nem szabáIyozott kérdésekben a Ptk., továbbá az szociális
igazgatásr l és szociális ellátásola l sz lr l993.évi lll.torvény kapcsol d végrehajtási
j o gszab ályok rendelkezései az ir Íny ad k.
Alulírott, szolgáltatást igénybe vev , illetve kotelezett kijelentem, hogy abiztosított szociális
étkeztetés igénybevételének feltételeir l, tarta|már |; a vezetett nyilvántartásokr l; a
baziren& I; a fizetendo térítési díjr l, a teljesítés feltételeir l, illetve a mulasztás
ko vetkezménye i r oI; a szolgá|tatást
igénybe vev jogair l és k<itelezettségeir l; a panaszjog gyakorlásának m djár l; az
ellátottjogi képvisel r l és elérhet ségér l; a megszrínés eseteir l sz l tájékoztatást
megkaptam, és azt tudomásul vettem.
Alulírott, szolgáltatást igénybe vev , illetve k<itelezett a mai napon a megállapodás egy
példányát átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem.
Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezot
j vehagy |ag irjzk aIá.

201--h nap-napján.

Ellátott l EIlátott torvényes képvisel je

P.H.

Tartásra kotelezett személy

NYILATKOZAT

Alulírott (név) nyilatko Zom) hogy tájékoztatást
kaptam az ellátás feltételeir l.
A megállapodás és ahávirend egy példányát átvettem.

Dátum:

Ellátott személy, vagy torvényes képvisel je
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