Budapest Főváros III. Keľület, Óbuda_Bélĺĺsmegyeľ onkoľmányzat Képviselőtestĺiletének
24 12020.

(N . 2Đ| łinkoľmányzatĺľendelete

a koľonavíľusvilágiáľvány Íizetésiképességet éľintő hatásának enyhítésérőlés további
rendkívüli ĺntézkedésekľőlszóló t9l2020. GII. 27.) tinkoľmányzati rendelet és a koľonavíľus
vĺlágiáľvány szocĺális támogatásokat éľintő ľendkívülĺintézkedésekről szóló 21lŻ020. Gv.9.)
tinkoľmányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Főváros III. Keriilet, Óuuda-neruSmegyeľ ÖnkormányzatPo|gfumestere - a 4OlŻ02O. (|il.
1 1.) Korm. ľendelet szeľinti veszélyhelyzetben, a kataszlľófavédelemről és ahozzá kapcsolódó egyes
törvények módosíüásráľől szőlő 201l. évi CxXVn. töľvény 46. $ (4) bekezdése alapjźln Budapest
Főváľos III. Kerület, ouuda_gekasmegyer Önkormányzat Képviselő_tęstülete a szociális igazgatástól
és egyes szociális ellátásokról szőlő 1993. évi III. töľvény 26. $-tlban és I32. $ (4) bekezdés g)
pontjában, a gyermekek védelméről és a ryámijgyi igazgatásľól szóló 1997. évi xxK. törvény 29. $
(2)bekezdés e) pondában kapott felhatalmazás alapján' a Magyaľország helyi önkoľmányzataiľól szóló
2011. évi CLXXXX. töľvény 23. $ (5) bekezdés 11. és 1la. pontja szeľinti feladatköľében eljźwa_ a
koronavírus világsárvány fizętési képességetérintő hatásának enyhítésérőlés további rendkívüli
intézkedésekľőlszóló I9l2020. (nI. Ż7 .) önkoľmányzati ľendelet és a koľonavíľusvilágjárvány szociális
támogatásokat érintő ľendkívüli intézkedésekröl szóló 2IlŻ0Ż0. (IV. 9.) önkormányzati ľendelet
módosításáľól a következőket ľendeli el:
1.

Ä koľonavíľusvilági:ĺruány Íizetésiképességet érĺntő hatásának enyhítéséľőlés további
ľendkívüli ĺntézkedésekľőlszóló 19/Ż020. GII.27.) önkoľmányzati ľendelet módosítása

1. s A koľonavíľusvilágsźtwáĺy fizetési képességetérintő hatásának enyhítésérőlés további
ľendkíviili intézkedésel<rolszőlő 19l202O. (III.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: oľ.) 1. $_
a a következő c) ponttal egészül ki:
[A koronavírus világjánányfizetési képességeĺérintő hatósának enyhítéseéľdekébenkéľelem alapján]
,,c) egyszeľi otthonápolási tamogatás''
[nyújtható'J
2. $ Az or. a kovetkező 3lA. $-sal egészül ki:
,,3/A. $ (l) Egyszeri otthonápolási támogatásľa jogosult jövedelemhatártő|

és vagyoni helyzettől
fiiggetleni'il az az önkormányzat kozigazgatási teľületénlegalább egy éve bejelentett lakó_ vagy
taľtózkodási hellyel rendelkező nagykoru személy,
a) akinek 2020. éłprilisl-jét követőęn fekvőbeteg-ęllátást nyújtó intézményből elbocsátott és az orvosi
dokumentáció alapján ápolásra, gondozásra szoruló, 18. év felettihozzźttartozőjźtről kell gondoskodnia,
vagy
b) akit 2020. źtprilis 1_jét követően fekvőbeteg_ellátást nyújtó intézményből ęlbocsátottak és az oľvosi
dokumęntáció alapj án ápolásra, gondozásľa szorul,
feltéve, hogy az otthoni ellźltás a III. kertiletben történik.
(2) A támogatás összege 50'000,_Ft'
(3) A támogatás irźnti kéľelmet a 3. melléklel szeľinti formanyomtatványon kell benyújtani'
() Az otthonápolási támogatás egy ápolásľa' gondozásľa szoruló személyre tekintettel csak egy
alkalommal áIlapíthatő me g.
(5) Nem áůlapíthatő meg otthonápolási tamogatás, amennyiben az ápolźłsra, gondozásra szoruló
személyľe tekintettel a jálrźsi hivatal vagy az önkormányzat ápolási díjat folyósít'''
3. $ Az oľ. 4. $-ában a ,,A

2_3

' $ szerinti'' szövegľész helyébe a ,,A 2-3l A. $ szerinti'' szöveg lép

4. $ Az or. _ a rendelet ]. melléklete szerinti _ 3. melléklettelegészül ki.

1

Elfogadva: 2020' április24'
1

5. $ Az Or.
a) 2. $ (2) és (a) bekezdésében a
szövegľész helyébe a,,támogatás"
',kcilcsön''
(7)
b) 2' $
bekezdésébenés l. melléklete Nyilatkozatok részének7. pontjában a

szĺivegľészhelyébe a,,tttmogatéłsi szeľződés''
szöveg lép'
2.

',kölcsönszeľződés''

A koľonavíľusvilágiáľvány szociális támogatásokat érintő ľendkívĺiliintózkedésekľől szóló
Ż112020. (Iv. 9.) tinkoľmányzati ľendelet módosítása
6. $ A koľonavírusvilágsárvźłny szociális támogatásokat érintő ľendkívüli intézkedésekľől szóló

21/2020. (IV. 9.) önkormányzati ľendelet a következő

1/A. $-sal egésziil ki:

,,l/A. $ Budapest Főváľos III. keriilęt Óbuda-nekĺsmegyeľ onkormányzat Képviselőtęstiiletének a
rendszeľes és ľendkívüli gyermekvédęlmi támogatásban való részesítésfeltételeiről, valamint a
személyes gondoskodást nýjtó gyeľmekjóléti alapel|źtásról, azok igénybevételéről és a fizetendő

téľítésidíjľól szóló 2/1999. (I. 29.) önkormányzati ľendelet szerinti gyermekjóléti alapellátás köľébe
tartoző, az obuda-Békásmegyeľ obudai Családi Tanácsadó és Gyeľmekvédelmi Központ Családok
Átmeneti otthona által nyújtott szolgáltatás intézményitérítésidíja 0 Fífő.''

7. $ (l) A ľendelet a kihiľdetésnapján 15 óľakor léphatźiyba. Kihiľdetése a Polgármesteľi Hivatal
hirdetőtábláj án való kifiiggesztéssel töľténik.
(2) A rendelet 6. $-át a2020. ápľilis 1. napjától igénybe vett szolgáltatás esetén is alkalmazni kell.
(3) A rendelet a 4012020. (m. 1 1.) Koľm. rendęlettel kihirdętętt veszélyhelyzet megszuntetésének
napj át követő nap on hatáiy źlt ve szti.

A Képviselőtestület nevében _ a 4012020. (III. 11') Koľm. ľend. szerinti veszélyhelyzetben'
aKat. 46' $ (4) bekezdésében kapott fęlhatalmazźs alapjttn- eljárva:
lbu
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1. melléklet a 24/2020. (IV. 24.) önkoľmdnyzati rendelethez

p9/2020' (II' 27.) oľ. 3. mellékleteJ
Budapest Fővĺíros III. kerület

Óbuda-gébsmegyeľi

Polgáľmesteľi Hivatal
1033 Budapest, Fő tér 3.

KERELEM
az e gy szeri otthonápo

l ás

i támo gatás

me gál l ap

itásához

Kéľelmező neve (ápolást végzi5 vagy ápolásra szoruló személy):
I. Az ápolást' qondozást végző személvre vonatkozó adatok
1. Személyi adatok:

Neve:..........
Születési neve:
Sziiletési hely:

..'év:

.hó:

..........nap

Anyja neve:
Lakóhely: (..................iľ.sz.)
Bejelentkezés ideje: ......
Bejelentett tartózkodási hely: ......

.

Bejelentkezés ideje:
Életvitelszeľĺĺtaľtózkodási hely: ......

Életvitelszenĺtartózkodás kezdete: ... '..

.

'..év

'hó.

...nap

Postacĺm:
Telefonszám1

Fizetési szám\aszám2 (akkor kell megadni, ha az ĺźpolástvégző a kéľelmező, és a tĺźmogatástbąnlĺszómlóra kéri):

Azźąolt személlyel való rokonsági kapcsolat:
2. Jogosultsági feltételekľe vonatkozó adatok

Kijelentem' hogy az ápolási, gondozási tevékenységet
n a lakóhelyemen/tatózkodási

helyemen

n az tryolt személy lakóhelyéďtartózkodási
_

helyén

végzem (a megfelelő ńsz aléthűzanďó)
életvitelszerrĺena lakóhelyemen vagy l'artőzkodási helyemen élek (a megfelelő részaláhűzandő)

Kelt:
az źlpoläst,gondozást végzo személy aláírása

Kĺtłiltésenem kötelező
A téves utalás elkeľĺĺléseéľdekébena számlaszámot hivatalos iľattal (számlakivonat, számlaszeľződés)
ĺgazolni kell
1

2

J

II. Az ánolásľa" gondozásľa szoruló személyľe vonatkozó adatok
1. Személyi adatok

Neve:........
Születési neve: ...

Anyja neve:
Születési hely,

:.. '

...év:.

....hó:

Lakóhely: (...........'.'....ir.sz.) ..,
Bejelentkezés ideje:
Bejelentett taľtózkođásihely: .......

Bejelentkezés ideje:
Élewitelszeľű taľtózkodási hely: .....
.hó....

Élewitelszeľű tartózkodás kezdetę: ..

......n4p

Postacĺm:
Telefonszáml:

.'.....'....''

Fizetési számlaszámŻ (akkoľ kell megadni, ha az ĺźpolásrq szoruló a kérelmező, és a támogatóst bąnluzĺźmlára

kéľ)

Ha az ápott személy nem cselekvőképes, a töľvényes képviselő neve

A törvényes képviselő lakcíme:
2. Jogosultsági feltételekľe vonatkozó nyilatkozat:

Kijelentem, hogy otthoni ellátásomhoz
n ápolási díjban senki nem részesĺil

na(z)........

jáľási hivatal / önkoľmányzat ápolási díjat folyósít

(a megfelelő részt kéľjiik X-el jelölni)

Hozzfijáralokal'lhoz,hogy az ĺigyben eljáró hatóság

a becsatolt

oľvosi dokumentációkat zártankezelje.

Kelt:

az ápolt személy vagy töľvényes képviselője
aláíräsa

1

Kitöltése nem kötelező

A téves utalás elkeľüléseéľdekébena számlaszámot hĺvata|os irattal (számlakivonat, számlaszerződés)
ĺgazolnĺ kell
4

2

NYILATKOZATOK

1.

Nvilatkozat: Biintetőiogi felelősséeem tudatában kiielentem" hoev a fenti adatok a valóságnak

2.
3.

Hozzáiáľulok

4.

mesfelelnek.

a

kéľelembenszeľeplő adatok közigazgatási eljárás soľán töľténő felhasmálásához.

Tudomásul veszem, hogy a tényállás tisztźlzźsaéľdekében,a hivatal egyéb, a ,,tájékoztató a csatolandó
iľatokról'' fejezet felsorolásában nem szereplő iľatokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat is bekérhet,

W,hogyazadatokvalódiságátköľnyezettanulmányelvégzéséveleIlenőľizheti.
Tudomásu| veszem' hogy az e|járćs soľán bĺĺrmely határidő elmulasztása esetén mulasztásomat csak
igazolási kéľelembenyújtásával igazolhatom, mellyel egyidejtileg pótolnom kell az elmulasztott
cselekméný. Az igazolási kérelmet az eLml,s|asztott hatáľnaptól, akadályoztatásom esetén az akadály
megsztĺnésétől számított 8 napon belĺil kell benyújtanom, melynek elfogadásáľól az első foku hatóság dönt.
Kérelmemhez mellékelnem kell a mulasztást igazolő iratot, dokumentumot.

5. šiig!q1q, hogy bejelentési kötelezettségem

elmulasztása, a hatóság megtévesztése, a đöntéshozatal
indokolatlan késleltetése esetén eĘáľási bíľság kiszabásának van helye. Tudomásul veszem, hogy nem valós
nyilatkozat esetén az abból ađódóan jogosulatlanul és ľosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban
meghatározott kamattal megemelt összegben vissza kell téľítęnęm.

Dátum:

kéľelmező a|äÍľása

rÁĺnrozľATiA rÉnĺr,nľrKlTÖLTÉsfr,runzÉsł csłľoLANDl IRAToKRoL
A megfelelő véiaszt X-el kell jelölni, illetve ahiźlnyzó adatokat kittĺlteni.

A

kérelemhez minden esetben mellékelni kell a hazabocsátáskor kapott,
intézményáltal kiállított oľvosi dokumentációt (pl. zárójelentés).

a

fekvőbeteg'el|átźst végzó

Folyószámlával ľendelkezők esetén igazolás a bankszámlaszttmĺő|, Yagy a folyószámla kivonat másolata
(amennyiben azutalist ana kéri)
Postacím

1300 Budapest, Postafiók 102.

Honlap:

www.obuda'hu (igénylőlapok letölthetők, feltételekľől tájékoztató olvasható)
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