Küngös Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ában, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b)
pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 62. § (2)
bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdésének d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) A pénzbeli szociális ellátás iránti kérelmet szóban vagy írásban a Balatonfőkajári Közös
Önkormányzati Hivatal Küngösi Kirendeltségén Küngös, Kossuth Lajos utca 30. ( a
továbbiakban: Kirendeltség) kell előterjeszteni.
(2) A települési támogatás iránti kérelemhez e rendelet 1. melléklete szerinti
jövedelemnyilatkozatot,
valamint
a
jövedelemnyilatkozatban
feltüntetett
jövedelem valódiságának igazolására szolgáló iratot kell mellékelni.
(3) A jövedelem számításnál a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell
alkalmazni.
(4) A vagyoni helyzettől függő szociális ellátások jogosultságának elbírálása érdekében a
kérelmező köteles nyilatkozni e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon, saját és
a családtagjai, illetve a háztartásában élők vagyoni helyzetéről.
(5) A Küngösi Kirendeltségen előterjesztett pénzbeli szociális ellátásokra való jogosultság
megállapítására irányuló kérelem elbírálásához a jegyző felkérésére a Területi Szociális
Szolgáltató Intézmény (Balatonkenese, Fő u. 43.) környezettanulmányt készít.
(6) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az igénylőről vagy családjáról 1 évnél nem
régebbi környezettanulmány a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezésére
áll.
(7) Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a polgármesterre ruházza át az alábbi hatásköreit:
a) a települési lakhatási támogatás megállapításával kapcsolatos eljárásban, és
b) a települési ápolási támogatás megállapításával kapcsolatos eljárásban, és
c) 1
d) a születési települési támogatás megállapításával kapcsolatos eljárásban, és
e) a temetési települési támogatás megállapításával kapcsolatos eljárásban, és
f) a szociális étkeztetés igénybevételével kapcsolatos eljárásban és

1Hatályon

kívül helyezte: 9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet

g) a köztemetés elrendelésével, a költségek hagyatéki teherkénti bejelentésével, az
eltemettetésre köteles személy köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezéssel
kapcsolatos eljárásban.
h) természetben nyújtott karácsonyi támogatás megállapításával kapcsolatos
eljárásban.2
(8) A polgármester a hozott döntésekről a következő testületi ülésen beszámol.
2. Települési támogatás
2. §
(1)Az önkormányzat rendszeres települési lakhatási támogatást nyújt a szociálisan rászoruló
háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadások viseléséhez.
(2) A települési lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a
lakhatással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének
elmaradása a kérelmező lakhatását veszélyezteti.
(3) A kérelemhez csatolni kell a települési lakhatási támogatás iránti kérelemmel érintett lakásra
vonatkozó:
a) a kérelmező vagy a kérelmező háztartása tagja nevére szóló villamosenergia, gáz vagy
vízszámlát, és
b) a bérleti szerződést az albérletben élő személy esetében.
(4) Települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150
%-át, egyedülélő esetében a 300 %-át.
(5) A települési lakhatási támogatás havi összege: 2.500 Ft
(6) A települési lakhatási támogatást a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától kezdődően
egy év időtartamra kell megállapítani.
(7) A települési lakhatási támogatásra való jogosultság megszűnik, ha:
a) a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának
időtartama alatt megváltozik, vagy
b) a jogosult meghal.
(8) A települési lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(9) A települési lakhatási támogatási kérelem benyújtója, vagy az arra jogosult személy köteles
a lakókörnyezete rendezettségének a biztosítására.
(10)

2

3

A lakókörnyezet akkor rendezett, ha

módosította az 17/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1 §-a
a 7/2017.(X.2.) önkormányzati rendelet 1. §-a

3módosította

a) az általa életvitelszerűen lakott ingatlan udvarát, kertet, valamint az ingatlan előtti
járdát, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területét, de legfeljebb az ingatlan
5 méteres körzetén belüli területet, (járda hiányában legfeljebb az ingatlannal határos
5 méteres körzeten belüli területet) tisztán, gyommentesen, rendezetten, higiénikus
állapotban tartja, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét, és lom
eltávolítására és
b) az általa életvitelszerűen lakott ingatlan állagát folyamatosan karbantartja,
gondoskodik az állagmegóvásról és az esetleges balesetveszély elhárításáról és
c) az általa életvitelszerűen lakott ingatlannal határos járda, járda hiányában legfeljebb
az ingatlannal határos 5 méteres körzeten belüli terület tisztántartásáról, síkosságmentesítéséről megfelelően gondoskodik.
(11)

A lakókörnyezet rendezettségének teljesítése környezettanulmány keretében
ellenőrzésre kerül.

(12)

Amennyiben a lakókörnyezet a (10) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem
felel meg, és a kérelmező, vagy jogosult a feltételeknek a felszólításban megjelölt
időpontig sem tesz eleget, úgy a kérelem elutasításra, vagy a megállapított támogatás
megszüntetésre kerül.

(13)

A települési lakhatási támogatás iránti kérelem e rendelet 3. melléklete szerinti
formanyomtatványon nyújtható be.

3.

§

(1) Települési ápolási támogatásra jogosult az a küngösi lakóhellyel rendelkező, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerint
hozzátartozónak minősülő személy
a) aki küngösi lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött tartósan beteg ápolását, gondozását
végzi és
b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át, egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át nem haladja meg, és
c) a család tagjai egyikének sincs vagyona.
(2) A (1) bekezdés alkalmazásában tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál
hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.
(3) A jogosultság megállapításához az ápolás helyszínén környezettanulmányt kell készíteni a házi
segítségnyújtást biztosító intézmény közreműködésével.
(4) Az (1) bekezdés szerinti települési ápolási támogatás havi összege: 23.600,-Ft.
(5) Nem jogosult a hozzátartozó az (1) bekezdésben szabályozott települési támogatásra, ha
a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali
ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetve köznevelési
intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója,
kivéve ha
aa) a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a
köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem
haladja meg, vagy

b)
c)
d)
e)

ab) a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási
intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg,
ac) a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó
szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres
közreműködésével valósítható meg, vagy
rendszeres pénzellátásban részesül, vagy
szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének hallgatója, illetve felsőoktatási
intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, vagy
keresőtevékenységet folytat, vagy
az ápoló és ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés áll fenn.

(6) A települési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségességé, vagy
b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, vagy
c) az ápolt személy meghal, vagy
d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának
gyakorlásával felhagyott, vagy
e) az (5) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be, vagy
f) az ápoló vagy az ápolt ezt kérelmezi.
(8) A (6) bekezdés b) pontjának alkalmazásában, az ápolást végző személy az ápolási
kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha több egymást követő napon nem gondoskodik
a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről,
aa) a napi legalább egyszeri meleg étel biztosításáról, vagy
ab) a gyógyszerhez való hozzájutáshoz, vagy
b) az ápolt és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, különösen
ba) a fürdetésről, mosdatásról, és
bb) a lakás takarításáról és tisztán tartásáról, vagy
c) az esetleges veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.
(9) Az ápolási kötelezettség teljesítését a házi segítségnyújtást biztosító intézmény
közreműködésével kell ellenőrizni.
(10)
A települési ápolási támogatásra vonatkozó kérelmet jelen rendelet 4. melléklete
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
4. §
(1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, aki önmaga, illetve családja
létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy létfenntartását veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került vagy az alkalmanként jelentkező többletkiadások vagy a
gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul és családjában az egy főre
számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
egyedül élő vagy egyedülálló esetén 200 %-át nem haladja meg.
(2) Alkalmanként jelentkező többletkiadásnak minősül:
a) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás költsége, vagy
b) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése körében felmerülő költségek,
vagy
c) a gyermek iskoláztatása, betegsége körében felmerülő alkalmi többletkiadás, vagy
d) ruházatának pótlása, élelmezése körében felmerülő alkalmi többletkiadás.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek
minősül, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában igazoltan:
a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem kiesés következett be, vagy
egyszeri kiadásra kényszerülnek,
b) elemi kár vagy baleset következett be, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből,
szabálysértésből anyagi kár keletkezett,
legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátralék, közösköltség-tartozás
halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni,
c) a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság
megállapításának elhúzódása miatt késik.
(4) Különös méltánylást érdemlő esetekben, önhibán kívül bekövetkezett súlyos kár, súlyos
baleset, illetve meghibásodás miatt a kérelmező jövedelmi helyzetére tekintet nélkül
részesíthető rendkívüli települési támogatásban.
(5) A rendkívüli települési támogatás alkalmanként legkevesebb 1.000 Ft.
(6) A rendkívüli települési támogatást ugyanazon családban élők részére évente legfeljebb 4
alkalommal lehet megállapítani. A támogatás összege nem haladhatja meg összesen évente a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 110 %-át.
(7) A rendkívüli települési támogatásra vonatkozó kérelmet jelen rendelet 5. melléklete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.
5. §
(1) Kérelemre születési települési támogatásban részesíthető a Küngös közigazgatási területén
lakóhellyel rendelkező szülő.
(2) A születési támogatás összege 20.000 Ft. A gyermek születési anyakönyvi kivonatára az
összeg kifizetését rá kell vezetni.
(3) A születési támogatás iránti kérelem a születéstől számított 60 napon belül nyújtható be. A
határidő jogvesztő.
6. §
(1) Rendkívüli települési támogatás adható az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásként annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak
ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy köteles volt ugyan, de a temetési költségek viselés a
saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 200.000 Ft. Támogatásként kifizethető ezen
összeg 10 %-a.
(3) A temetési támogatást a temetés napját követő 30 napon belül lehet igényelni. A határidő
jogvesztő.

6/A. §4,5, 6,
(1) A képviselő-testület természetben nyújtott karácsonyi támogatásban részesíti a Küngös
község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és nyugdíjra, nyugdíjszerű ellátásra
jogosultakat.
(2) 7A karácsonyi természetben nyújtott támogatás mértéke 3.000 Ft.
(3) A karácsonyi támogatás feltétele e rendelet 7. melléklete szerinti formanyomtatványon
történő adatszolgáltatás. 8
3. Szociális alapszolgáltatások
7.

§

(1)

A Képviselő-testület szociális alapszolgáltatásként:
a) az étkeztetést, és
b) a házi segítségnyújtást
a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény útján biztosítja.

(2)

A családsegítést az önkormányzat a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény keretében, annak
önálló szakmai egységeként biztosítja.

(3)

Nappali ellátást az idősek klubja nyújt.
8.

§

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele önkéntes.
(2) Az önkormányzat által nyújtott ellátások közül
a) az étkeztetés igénylése és
b) a házi segítségnyújtás és
c) az idősek klubja igénybevétele iránti kérelmet
a Területi Szociális Szolgáltató Intézménynél lehet előterjeszteni a központi jogszabályban
meghatározott formanyomtatványon.
(3) A családsegítést a Területi Szociális Szolgáltató Intézménynél lehet kérelmezni.
(4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést és házi
segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi
állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.

9.

§

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha:
a) az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig történt, vagy
b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább két hétig) nem vette
igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki,vagy
c) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi, vagy akadályozza, vagy
4

Beiktatta a 21/2015.(XII.14.) önkormányzati rendelet

módosította a 14/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a
6módosította: 14/2017.(XII.4.) önkormányzati rendelet
7 módosította a 10/2018.(XI.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a
8 módosította az 17/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 2 §-a
5

d) a személyi térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy
annak megfizetésére egyébként képes lenne.
10. §
(1) Az étkeztetésről az 1993. évi III. törvény 62. §-a rendelkezik.
(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány
másolatával igazolja, hogy az étkezés igénybevételének időpontjában a 62. életévét
betöltötte.
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos igazolása
szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud.
(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki önmaga ellátására
részben képes és fogyatékosságát az Szt. 65/C.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint igazolja.
(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben
képes. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 21.§-ában
meghatározott szakvéleménnyel kell igazolni.
(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki - nyilatkozata szerint –
bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan
szállás.
(7) Küngös Község Önkormányzata az étkeztetést, – amely munkanapokon legalább napi
egyszeri meleg élelmezést jelent – a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény
közreműködésével annak szervezésében biztosítja a fennálló társulási megállapodás alapján.
(8) Az étkeztetés iránti kérelmet, az Szt. 119/C. §-ában meghatározott jövedelemigazolást,
valamint a (2)-(6) bekezdésekben foglaltak fennállásáról szóló igazolást a Területi Szociális
Szolgáltató Intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki dönt az ellátás igénybevételéről,
valamint megszüntetéséről.
(9) Az étkeztetés – a kérelem benyújtásának napjától – legfeljebb egy évre állapítható meg. Az
egy éves időtartam lejárta után az étkeztetés ismételt megállapításához új kérelmet kell
előterjeszteni. A kérelem e rendelet 5. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be.
(10) Az étkeztetés térítési díjait és a jogosultság megállapításához nyújtható kedvezményeket a
rendelet 6. melléklete tartalmazza.

11. §
(1) Az időskorúak nappali ellátása keretében kell biztosítani a saját otthonukban élő, 18.
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni
tartózkodásának, igény szerint étkeztetésének lehetőségét.

(2) Az időskorúak nappali ellátását az önkormányzat az Idősek Klubjában biztosítja, az erre a
célra kialakított Balatonkenese, Táncsics u. 20. szám alatt található telephelyen.
12. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.
(2) A térítési díjról, az ellátás igénybevételének feltételeiről a Balatonkenese Város
Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmény rendelkezik.
(3) A szociális információs szolgáltatás és a családsegítés igénybevételéért nem kell térítési díjat
fizetni.

4. Záró rendelkezések
13. §
(1) E rendelet 2015. március hó 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Küngös Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális
ellátásokról szóló 6/2007.(IV.26.) számú rendelete.

Szabó Gergely

Polgár Beatrix
polgármester

Egységes szerkezetben kihirdetve:
Küngös, 2015. február 27.

Polgár Beatrix
jegyző

jegyző

1. melléklet az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez
JÖVEDELEMNYILATKOZAT
A
kérelmező

Jövedelem típusa

A kérelmezővel
közös háztartásban élő
házastárs
(élettárs)

Összesen

egyéb rokon
nettó jövedelme (Ft/hó)

Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló egyéb munkaviszonyból származó
jövedelem
Társas vagy egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és önálló
tevékenységből származó jövedelem
Alkalmi
munkavégzésből
származó
jövedelem
Táppénz
és
gyermekgondozási
támogatások (terhességi gyermekágyi segély,
GYED,
GYES,
gyermektartásdíj)

GYET,

családi

pótlék,

Nyugdíj és egyéb nyugdíjszerű ellátások
(öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági, özvegyi,
szülői nyugdíj; árvaellátás, baleseti hozzátartozói
nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti
járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási
járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs
ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó
jövedelempótlék)

Önkormányzat és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások (időskorúak járadéka,
rendszeres
szociális
segély,
ápolási
díj,
adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék,
álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési
támogatásként folyósított keresetpótló juttatás)

Egyéb jövedelem (pl.ösztöndíj, szakképzéssel
összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj,
szociális gondozási díj, végkielégítés, életjáradékból,
föld és egyéb ingatlan bérbeadásából származó
jövedelem)

Jövedelem összesen:
Az összes jövedelmet csökkentő tényezők
(gyermektartásdíj, egyéb rokontartáscímén fizetett
tartásdíj)

ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM
EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM
A jövedelemről – a jövedelem típusának megfelelő – igazolást vagy annak másolatát
a kérelemhez mellékelni kell!
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális vagy a gyermekvédelmi eljárásban történő
felhasználásához, kezeléséhez.
Küngös, 20____, ______________hó ____nap
_________________________
kérelmező aláírása

2. melléklet az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez
Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................
II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona
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
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
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
Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ............................ típus ............................. rendszám, a szerzés ideje:
............................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: .....................típus.....................rendszám, a szerzés ideje:
.......................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
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:
10

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 kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.
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3. melléklet az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
települési támogatás megállapítására
I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve:…………………………………………………………………………………………………
Születési neve:……………………………………………………………………………………….
Anyja neve:…………………………………………………………………………………………..
Születés helye, ideje:………………………………………………………………………………...

□□□□

Lakóhely:
irányítószám
............................................................................................................................................. település
.................................. utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó
Tartózkodási hely: □□□□ irányítószám
................................................................................................................................………...település
................................... utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………………………………..
Telefonszám (nem kötelező megadni): ……………………………………………..
E-mail cím (nem kötelező megadni): ……………………………………………….
Állampolgársága:……………………………………………………………………..
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
o szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
o EU kék kártyával rendelkező, vagy
o bevándorolt/letelepedett, vagy
o menekült/oltalmazott/hontalan.
2. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma: ............ fő
1. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

TAJ

4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett
tagjai között van olyan személy:
- aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő
- aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő
12

II. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A.
A jövedelem típusa

B.
Kérelm
ező

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

C.
A kérelmezővel közös háztartásban élő további
személyek

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

III. Lakásviszonyok
A támogatással érintett lakás nagysága: .............. m2
A lakásban tartózkodás jogcíme: ....................................................................................................
IV. Nyilatkozatok
1. A kérelemmel érintett lakásba előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék került-e
felszerelésre:
igen - nem

(a megfelelő rész aláhúzandó)

Amennyiben igen, kérjük nevezze meg a szolgáltatót: ....................................................
2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész
aláhúzandó),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
4. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján
a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
5. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
6. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.
7. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához, a nyilvántartásban szereplő adatoknak az informatikai rendszerben történő
felhasználásához.
Dátum: ................................................
...................................................................
kérelmező aláírása

...................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

Nyilatkozat
Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogáról
lemondok.
Küngös,……év……………hó…………nap
………………………….
kérelmező aláírása
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási
hellyel is rendelkezik.
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4. melléklet az5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
települési ápolási támogatás megállapításához
1. Személyes adatok

Neve: ............................................................................................................................................ …….
Születési neve: .......................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................................
Születési hely, idő (év, hó, nap): .....................................................................................................
Lakóhelye: .............................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ...............................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ............................................................................................
Állampolgársága: ..................................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................................................
Fizetési számlaszám ( ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): ....................................................
A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ..................................................................................................
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

o szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
o EU kék kártyával rendelkező, vagy
o bevándorolt/letelepedett, vagy
o menekült/oltalmazott/hontalan.
2. A megállapítás jogcímére vonatkozó adatok (kérjük X-el jelölje be, melyik jogcímre kéri)
o a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolásához, gondozásához
o a gyógyszerkiadások viseléséhez

3. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok
A kérelmező családi körülménye:
o egyedül élő
o nem egyedül élő
A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai
A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma:
........................................................................................................................... …….fő.
A
Közeli
hozzátartozó
neve (születési
neve)

B
Anyja neve

C
Születési helye,
ideje
(év, hó, nap)

1.
2.
3.
4.
5.
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D
Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

E
Családi
kapcsolat
megnevezése

Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:
1.
2.

A
A jövedelem típusa
Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből közfoglalkoztatásból
származó:

3.

Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
Járási hivatal által folyósított
ellátások

5.
6.

7.

Egyéb jövedelem

8.

Összes jövedelem

B
Kérelmező

C
A. családban élő közeli hozzátartozók

4. Kijelentem, hogy
o életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó, csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és
tartózkodási hellyel is rendelkezik),
o a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az
enyémmel megegyező lakcímen élnek,
o a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
4.1. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján
a szociális hatásköri gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
4.2. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.
4.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során
történő felhasználásához, a nyilvántartásban szereplő adatoknak az informatikai rendszerben
történő felhasználásához.
Kelt:…………………………..
……………………………………
kérelmező aláírása

……………………………………….
nagykorú hozzátartozó aláírása

5. A 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolásához, gondozásához kijelentem, hogy

o kereső tevékenységet nem folytatok.
o nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok.
o rendszeres pénzellátásban nem részesülök.
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o az ápolási tevékenységet lakóhelyemen/tartózkodási helyemen, az ápolt személy
lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem (megfelelő rész aláhúzandó)
o köztem és az ápolt között nem áll fenn/fennáll tartási, életjáradéki vagy öröklési
szerződés (megfelelő rész aláhúzandó)
6. Az ápolást végző személy adóazonosító jele: ……………………………………..
7. Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolata: ………………………………………
8. Az ápolt személyre vonatkozó adatok:
Személyes adatok

Neve: ......................................................................................................................
Születési neve: ..........................................................................................................
Anyja neve: .............................................................................................................
Születési hely, idő (év, hó, nap): .............................................................................
Lakóhelye: ...............................................................................................................
Tartózkodási helye: .................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................
Ha az ápolt személy cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében teljesen korlátozott, a törvényes
képviselő neve: ................................................................................................................
A törvényes képviselő lakcíme: ..............................................................................
9. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat

o

Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező
hozzátartozóm végezze.

o

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

Kelt: ………………………

………………………………………
az ápoló aláírása

…………………………………………

az ápolt vagy törvényes képviselőjének aláírása

Nyilatkozat
Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogáról
lemondok.
Küngös,……év……………hó…………nap
………………………….
kérelmező aláírása
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5. melléklet az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
rendkívüli települési támogatás megállapításához
1. Személyes adatok

Neve: ............................................................................................................................................ …….
Születési neve: .......................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................................
Születési hely, idő (év, hó, nap): .....................................................................................................
Lakóhelye: .............................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ...............................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ............................................................................................
Állampolgársága: ..................................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................................................
Fizetési számlaszám ( ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): ....................................................
A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ..................................................................................................
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

o szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
o EU kék kártyával rendelkező, vagy
o bevándorolt/letelepedett, vagy
o menekült/oltalmazott/hontalan.
2. A megállapítás jogcímére vonatkozó adatok (jelölje,milyen célra kéri a támogatást):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok
A kérelmező családi körülménye:
o egyedül élő
o nem egyedül élő
A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai
A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma:
........................................................................................................................... …….fő.
A
Közeli
hozzátartozó
neve (születési
neve)

B
Anyja neve

C
Születési helye,
ideje
(év, hó, nap)

9.
10.
11.
12.
13.
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D
Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

E
Családi
kapcsolat
megnevezése

Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:
L
9.

A
A jövedelem típusa
Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből közfoglalkoztatásból
származó:

10.

Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó

11.

Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
Járási hivatal által folyósított
ellátások

12.
13.

14.

Egyéb jövedelem

15.

Összes jövedelem

13
Kérelmező

C
A. családban élő közeli hozzátartozók

4. Kijelentem, hogy
o életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó,
csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel
is rendelkezik),
o a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az
enyémmel megegyező lakcímen élnek,
o a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
4.1. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatásköri
gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
4.2. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.
4.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához, a nyilvántartásban szereplő adatoknak az informatikai rendszerben történő
felhasználásához.
Kelt:…………………………..
……………………………………
kérelmező aláírása

……………………………………….
nagykorú hozzátartozó aláírása
Nyilatkozat

Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogáról
lemondok.
Küngös,……év……………hó…………nap
………………………….
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9

SZOLGÁLTATÁSI ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS 2019 ÉVRE
A költségvetésben tervezett adatokkal

Szállítás és étkeztetés:
Tervezett kiadás egyben a költségvetésben: 21888505.-Ft
Ebből szállítás: (450+70+350+1594)ezer Ft = 2587000.-Ft
Ebből étkeztetés: 19145505.-Ft

Szállítás:
2587000:251=10307.-Ft/nap : 53/fő = 195.-Ft/adag önköltség

Étkeztetés:
Normatíva: 60896.-Ft/fő/év = 243Ft/fő
19301505:251= 76898.-Ft/nap:80 fő= 961.-Ft/fő/nap önköltség – 243.-Ft normatíva = 718.-Ft/ebéd

Házi segítségnyújtás:
251X8 óra X 9 fő gondozó = 18072 munkaóra
30783030:18072 munkaóra = 1703.- munkaóra önköltség

Szociális segítés:
Normatíva: 25000.- Ft/év/fő 1 nap = 1órával/251 nappal = 100.- Ft/óra
1703.- Ft-100.- Ft = 1603.- Ft/óra intézményi térítési díj

9

módosította a 4/2019.(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a
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Személyi gondozás:
Normatíva: 429000.-Ft/év/fő
9 fő gondozó X 7,9 óra = 71,1 óra X251 munkanap = 17846 munkaóra/év
1 havi munkaóra 17846:12 = 1487 óra
1 hónapra jutó ellátotti létszám: 1487:21 = 70,81 fő = 71
Éves ellátotti létszám: 63X429000.- Ft = 27.027.000.- Ft normatíva
Normatíva egy órára: 27.027.000.- Ft: 251 nappal = 107677.- Ft: 9 gondozó: 7,9 = 1514.- Ft/óra
1703-1514=189.-Ft/óra intézményi térítési díj

Nappali ellátás:
Normatíva: 163500.-Ft/fő/év = 651.- Ft/nap
5706250:251 = 22734.-Ft/nap:26 = 874.- Ft önköltség – 651.- Ft normatíva = 223.-Ft/nap
Az ebéd javasolt személyi térítései díja Balatonkenesén 520.- Ft illetve a rendelet szerint 450.Ft; Küngösön 718.- Ft.
Szállítás személyi térítési díja 30.- Ft.
Az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj közötti különbségeket az önkormányzatok
térítik meg.
A térítési díjakat 2019. április 1-től kell alkalmazni.
1.Szociális étkeztetésnél az étkezés térítési díj összege:
1.1.

amennyiben az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 200%-át eléri vagy felette
van, az étkezési térítési díj
520.- Ft//fő/nap

1.2.

amennyiben az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 200%-a alatt van,
az étkezési térítési díj
450.- Ft/főnap.

2.Idősek nappali ellátása tekintetében:
2.1.
csak napközben tartózkodást igénybevevők esetén

20.- Ft/fő/nap,

2.2.

napközben tartózkodást és étkezést is igénybevevő esetében, amennyiben az egy főre eső jövedelem az
öregségi nyugdíjminimum 200%-át eléri vagy felette van
520.- Ft/fő/nap

2.3.

napközben tartózkodást és étkezést is igénybevevő esetében, amennyiben az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 200%-a alatt van
450.- Ft/fő/nap
a térítési díj mértéke.
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Az idősek napközbeni ellátása az intézmény székhelyén, Balatonkenese Táncsics Mihály u. 20. szám alatt biztosított az
igénybevevőknek.
3. Házi segítségnyújtásnál
A házi segítségnyújtás: az egy ellátási órára jutó költség

370.- Ft/ fő/óra

A fizetendő személyi térítési díj számításának szabályai:
3.1.
Amennyiben a gondozott rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a 80 000 forintot, a kedvezmény
mértéke: 50 %,
3.2.

amennyiben a gondozott rendszeres havi jövedelme meghaladja a 80 000 forintot, a kedvezmény mértéke:
25 %.
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7. melléklet az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez10

ADATLAP
természetben nyújtott karácsonyi támogatás
megállapítására

Kérelmező neve: ...................................................................................................................................
Születési neve:.......................................................................................................................................
Születési helye: …........................................... Születési idő:…….……év……….……hó.….….nap
Anyja neve: ..........................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jel : …………………….………………………………………
Állampolgársága: ………………………………
Lakóhely: .............................................................................................................................................
Kérelmező telefonszáma: …………………………………………………...

10

módosította az 17/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3 §-a
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Tájékoztatás
A személyes és különleges adatai az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete
(GDPR) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulás alapján kerülnek kezelésre,
figyelemmel a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
rendelkezéseire is.
Kérelmező nyilatkozatai
 Tudomásul veszem, hogy az Adatlap benyújtásakor be kell mutatni az Adatlapban szereplő
adatok igazolására szolgáló iratokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya).
 Kijelentem, hogy az Adatlapban szereplő személyes adataim kérelmemre indult szociális
igazgatási eljárásban történő kezeléséhez hozzájárulok.
 Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
 Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal
megemelt összegben visszakövetelheti.

Küngös, 20…... …………………. ……… nap.

.......................................................
kérelmező aláírása
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