Eseti szociális támogatás
Az ellátás jogi alapjai:
o Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.27.)
önkormányzati rendelete
Rendkívüli települési támogatásként nyújtott eseti szociális támogatásban részesülhet
kérelemre vagy hivatalból a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került,
tartósan vagy időszakosan, létfenntartási gonddal küzdő személy, ha a családjában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át (42 750 Ft), egyedülálló esetében 200 %-át (57 000 Ft).
(2) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazoláson túl a rendkívüli élethelyzet
bekövetkeztét bizonytó igazolást, nyilatkozatot.
(3) az eseti szociális támogatás természetbeni támogatási formákban is biztosítható:
a) erre irányuló kérelem esetén vagy
b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy az önkormányzati segély
felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik.
(4) A támogatás összegét a rászorultsághoz igazodóan kell megállapítani, melynek maximum
összege 10.000,-Ft lehet.
(5) Tüzelőanyag vásárlásra évente két alkalommal adható támogatás, ha a kérelmező
egyébként lakásfenntartási támogatásra nem jogosult.
(6) Évente maximum két alkalommal eseti adható azon személyek vagy családok
gyógyszerkiadásának támogatására, akik esetenként az egy-egy betegség miatt jelentkező
magas gyógyszerköltséget nem tudják megfizetni valamint egyébként közgyógyellátásra nem
jogosult. A gyógyszersegély iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását a havi
gyógyszerszükségletről és a gyógyszerész által kiadott gyógyszerszámlát.
A gyógyszerköltségnek meg kell haladnia az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 25%-át (7 125 Ft).
(7) Különös méltánylást érdemlő esetben a kérelmező évente legfeljebb egy alkalommal
jövedelmére tekintet nélkül eseti szociális támogatásban részesíthető. Különös méltánylást
érdemlő esetnek tekinthető az egy hónapot meghaladó kórházi ápolás, hosszabb táppénzes
állomány, egyéb krízishelyzet.
(8) Elemi kár, természeti csapás egyéb krízishelyzet esetén a fentiekben meghatározott
maximum összegtől is el lehet térni, de a támogatás összege nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét
(9) Nem segélyezhetők:
a) külön- külön az egy háztartásban, és az egy családban élők,
b) alanyi, vagy normatív közgyógyellátásban részesülők betegségre hivatkozással, és
c) közműhátralékra hivatkozással a lakásfenntartási támogatásban részesülők.
(10) A rendelet 6. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó kérelem nyomtatványt.
Az ügyintézés határideje: 21 nap
Szükséges iratok:





Kérelem nyomtatvány
Jövedelem igazolás vagy jövedelem nyilatkozat
Vagyonnyilatkozat
a rendkívüli élethelyzet bekövetkeztét bizonytó igazolást, nyilatkozatot

