Tájékoztatás szociális ellátásokról
Tisztelt Lakosság!
Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról
szóló 3/2015. (II.17) önkormányzati rendelete alapján Önkormányzatunk az alábbi települési
támogatásokat nyújtja:
Pénzbeli szociális ellátások
Ápolási támogatás: A képviselő-testület egy éves időtartamra települési ápolási támogatást állapít
meg annak a gyékényesi lakóhellyel rendelkező hozzátartozónak (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2.) pont), aki
18. életévét betöltött tartósan beteg gyékényesi személy ápolását, gondozását végzi, amennyiben a
háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, egyedül álló esetén 200%-át.
(nyomtatvány: www.gyekenyes.hu letölthető dokumentumok)
A gyógyszerkiadással kapcsolatos támogatás: a szociálisan rászorult személy részére az egészségi
állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentésére alkalmanként, vagy
egy kérelemmel legfeljebb 6 hónapra biztosított hozzájárulás. A képviselő-testület a
gyógyszerkiadások támogatására való jogosultságot állapít meg annak a személynek, akinek
gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni, és
akinek háztartásában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át, egyedül élő esetén 250%-át nem haladja meg, valamint a havi rendszeres
gyógyító ellátásának költsége eléri, illetve meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 20%-át. A gyógyszerkiadásokkal kapcsolatos támogatás megállapítása során csak a
társadalombiztosításba befogadott gyógyszerek vehetők figyelembe.
(nyomtatvány: www.gyekenyes.hu letölthető dokumentumok)
Lakhatási kiadások támogatása: a szociális rászorultnak az általuk lakott lakás fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Lakhatási kiadásként elsősorban az
áram-, víz- és gázfogyasztás költségeit, a tüzelőanyag költségeket, továbbá a szennyvízcsatorna és
szemétszállítás díját kell figyelembe venni. Támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át. A támogatást a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell igényelni. A
lakhatási kiadás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert
havi költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 450 Ft. A lakhatási kiadás
támogatása esetében elismert lakásnagyság:
 ha a háztartásban egy személy lakik, 35m2,
 ha a háztartásban két személy lakik, 45m2,
 ha a háztartásban három személy lakik, 55m2,
 ha a háztartásban négy személy lakik, 65m2,
 ha négy személynél több lakik a háztartásban, a megjelölt lakásnagyság minden további
személy után 5-5m2
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
Rendkívüli települési támogatás: A képviselő-testület, illetve a polgármester rendkívüli települési
támogatást nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő azon személyek részére, akiknek háztartásában a havi egy
főre jutó átlagjövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb (továbbiakban: nyugdíjminimum)
összegének 200%-át nem haladja meg. Egyedül élő, illetve 70 éven felüli nyugdíjas esetén a
jövedelemhatár a nyugdíjminimum 250%-a.

A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a rendkívüli
élethelyzet, illetve az időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási gond alátámasztására szolgáló
többletköltséget igazoló dokumentumokat.
(nyomtatvány: www.gyekenyes.hu letölthető dokumentumok)
A támogatásokra az önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező és életvitelszerűen is Gyékényes község területén lakó személyek jogosultak. A
kérelmeket Gyékényes Község Önkormányzatánál kell előterjeszteni személyesen vagy postai úton.
A kérelmet az ellátást igénybevevő vagy meghatalmazottja, továbbá törvényes képviselője nyújthatja
be. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirattal, a törvényes képviseletet jellegének
megfelelő okirattal kell igazolni.
A települési támogatás formáiról, igénylésük módjáról, a jogosultság feltételeiről további tájékoztatást
a szociális ügyintézőtől kérhetnek (06-82/596-013) ügyfélfogadási időben kérhetnek.
Bízom abban, hogy önkormányzatunk - a lehetőségeihez mérten - minden segítséget megad a
rászoruló lakosság számára, intézkedéseink a jövőben is megelégedésüket szolgálják.

