Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének
a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a
12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított
1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról
Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.
I. Fejezet
Általános szabályok
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Hévízgyörk Község Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.
(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit és a 7. § (1)
bekezdését.
(3) Az e rendeletben meghatározott hatásköröket eltérő rendelkezés hiányában a képviselőtestület gyakorolja. A képviselő-testület hatáskörét a polgármesterre és a jegyzőre – az e rendeletben meghatározott módon – átruházza.
2. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező
rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza meg.
(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz kapcsolódva kerülnek meghatározásra.
(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdése
szerint kell alkalmazni.
(4) Az eljárást:
a) az önkormányzati hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre kell, vagy
b) hivatalból lehet
megindítani.
(5) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani.
(6) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni. A vagyonnyilatkozat II. részét - a nyomtatványon szereplő tájékoztató szövegtől eltekintve - az adott ellátásnál meghatározott személyi körre vonatkozóan kell kitölteni.
(7) A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül meg kell tenni.
(8) Ha a szociális ellátás iránti igényt nem a jogosult terjeszti elő az eljárást hivatalból kell
megindítani.

3. § A kérelmezőnek a kérelemben, illetve az annak mellékleteként benyújtott dokumentumokban feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint kell igazolnia.
4. § (1) A pénzbeli ellátások kifizetése utalással történik.
(2) A polgármester joga, hogy az általa rendkívül indokolt esetnek minősülő helyzetekben
utasítást adjon az eseti pénzbeli ellátások házipénztárból készpénzben történő kifizetésére.
5. § (1) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5-ig kell folyósítani.
(2) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell
folyósítani.
(3) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját
a vonatkozó határozat rendezi.
(4) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt
időponttól illeti meg az érintettet azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani.
II. Fejezet
Pénzbeli szociális ellátások
6. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési
támogatást nyújt.
7. § A pénzbeli települési támogatás formái:
a) eseti települési támogatás:
aa) települési létfenntartási támogatás,
ab) települési gyógyszertámogatás,
ac) települési temetési támogatás,
ad) települési támogatás elemi kár elhárításához,
ae) települési gyermeknevelési támogatás,
af) hátrányos helyzetű gyermek települési támogatása;
ag) *ünnepekhez kapcsolódó támogatás gyermekek részére
ah) *ünnepekhez kapcsolódó támogatás idős emberek részére
b) rendszeres települési támogatás:
ba) települési lakásfenntartási támogatás,
1. Települési létfenntartási támogatás
8. § (1) Települési létfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750.-Ft)
nem haladja meg.
(2) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a települési létfenntartási támogatásra
való rászorultságát.
*Beiktatta a 13/2015.(XII.02.)önk.rend. Hatályos 2015.XII.03-tól.
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(3) A polgármester egyedi esetekben, méltányosságból az (1) bekezdésben foglalt értékhatártól eltérhet. Méltányosságnak minősül: fogyatékossági támogatásban részesülő beteg, súlyos mozgáskorlátozott, ágyban fekvő beteg, hosszantartó (1 évet meghaladó) munkanélküli
személy, egyéb körülmények miatt súlyos anyagi helyzetbe kerülő személy.
9. § (1) Eseti települési létfenntartási támogatást egy naptári évben maximum két alkalommal lehet adni.
(2) Az egy alkalommal megállapított eseti települési létfenntartási támogatás maximális
összege 20.000.- Ft.
2. Települési gyógyszertámogatás
10. § (1) Gyógyszerkiadásokra tekintettel települési gyógyszertámogatásra jogosult az a
személy, aki a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások miatt időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.
(2) A települési gyógyszertámogatás nyújtható eseti települési támogatás formájában.
(3) Az eseti települési gyógyszertámogatás iránti kérelmet haladéktalanul, a kérelem beérkezését követő 5 napon belül, a rendszeres települési gyógyszertámogatás iránti kérelmet a kérelem beérkezését követő 20 napon belül el kell bírálni.
11. § (1) Eseti települési gyógyszertámogatást egy naptári évben maximum két alkalommal
lehet megállapítani.
(2) Eseti települési gyógyszertámogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha
a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át (jelenleg: 65.500.-Ft) nem haladja meg, és
b) a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó kiadásai a kérelem benyújtását
megelőző két hónapon belül elérik, vagy meghaladják a havi 4.000.- Ft-ot.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadásokat számlákkal kell igazolni.
(4) Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyógyszertámogatás maximális összege 15.000.- Ft.
(5) A jegyző egyedi esetekben, méltányosságból a (2)bek. a.) pontjában foglalt értékhatártól eltérhet, ha a kérelmező – háziorvosi igazolás alapján – ágybanfekvő mozgáskorlátozott
beteg, végtaghiányos mozgáskorlátozott beteg.
12. § Az eseti települési gyógyszertámogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a jegyző dönt.
3. Települési temetési támogatás
13. § (1) A temetési költségekre tekintettel települési temetési támogatásra jogosult az a
személy, akinek a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, függetlenül attól, hogy a meghalt személy eltemettetésére köteles, vagy tartásra köteles
hozzátartozó volt-e vagy sem.
(2) Az (1) bekezdés szerint a temetési költség viselése az eltemettetést vállaló kérelmező
létfenntartást akkor veszélyezteti, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.
(3) A települési temetési támogatás kérelmezni lehet
a) a temetési költségek megelőlegezésére, vagy
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b) a temetési költségek utólagos megtérítésére.
(4) A támogatás összegét kérelmenként - a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség
összegének 10–50 %-ig terjedő összegben - kell megállapítani. A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 120.000.- Ft.
(5) A kérelmezőnek a kérelméhez a (3) bekezdés a) pont esetében csatolnia kell a temetési
kiadásokra vonatkozó hivatalos árajánlatot, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.
(6) A kérelmezőnek a kérelméhez a (3) bekezdés b) pont esetében csatolnia kell kérelmező
vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.
(7) A temetési költségek megelőlegezése jogcímen megítélt települési támogatásról szóló
határozatban meg kell jelölni a temetési előleggel - számlával - való elszámolás határidejét,
amely a határozat kiadásától számított 30 napnál több nem lehet.
(8) A települési temetési támogatás megítéléséről az önkormányzat képviselő-testületének
felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt. A temetkezési költségek
megelőlegezése iránti kérelem esetén a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül
kell döntést hozni.
(9) A polgármester egyedi esetben, méltányosságból, - a temetési költségekre – amennyiben a családban az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg – a részletfizetési kedvezmény összegét maximum 250.000.-Ftban állapíthatja meg.
(10) A részletfizetési kedvezményt 12 hónap időtartamra lehet nyújtani. A részletfizetési
kedvezmény törlesztését az egyösszegű folyósítás hónapját követő hónapban kell elkezdeni, és
minden hónap 10-ig kell befizetni.
4. Települési támogatás elemi kár elhárításához
14. § (1) Elemi kárra tekintettel települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a bekövetkezett elemi károk miatt létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
(2) Elemi kárnak minősül a tűz, robbanás, vihar, viharon kívüli egyéb elemi kár, földcsuszamlás, talajsüllyedés, földrengés, árvíz miatt bekövetkezett kár.
(3) A támogatás összege kérelmenként maximum 100.000.- Ft lehet. Egy ingatlanra egy
évben csak egyszer lehet támogatást adni.
(4) Az (1) bekezdés szerint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet akkor áll
fenn, ha
a) kérelmező lakhatását biztosító ingatlan elemi kárt szenvedett, és
b) a kérelmezőnek nincs saját, vagy a családja tulajdonában lévő, és haszonélvezeti jogával
bíró más, a lakhatását lehetővé tevő ingatlana, és
c) a kérelmezőnek és családjának nincs jelentős – 11 millió Ft-ot elérő egyéb ingó és ingatlan – vagyona, és
d) a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének 200 %-át nem haladja meg,
(5) Az önkormányzat hivatal jegyzője, vagy a jegyző által kijelölt dolgozója a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül a kérelemmel érintett ingatlanon helyszíni szemlét tart. A
kérelmező köteles a helyszíni szemlén közreműködni. Az együttműködés hiánya a kérelem
elutasítását vonja maga után.
(6) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a (4) bekezdés b-d) pontokra vonatkozó
nyilatkozatokat.
(7) El kell utasítani azt a kérelmet, mely esetében a kérelmező, illetve családjában élő személy
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a) az elemi kárt szándékosan idézte elő,
b) az elemi kár elhárításában, csökkentésében a körülményekhez, lehetőségeihez képest
nem, vagy nem megfelelő mértékben vett részt.
(8) Az elemi kárra tekintettel kérelmezett települési támogatás megítéléséről az önkormányzat képviselő-testülete a kérelem beérkezésétől számított 20 napon belül dönt.
(9) A támogatást megítélő határozatban - legfeljebb 3 hónapos határidő megadásával - a
jogosultat kötelezni kell arra, hogy támogatási összeg cél szerinti felhasználásáról - a nevére,
vagy a családja valamely tagjának nevére szóló számlával - elszámoljon.
(10) Amennyiben a jogosult a támogatást részben, vagy egészben nem a támogatási cél szerint használta fel, vagy az elszámolási kötelezettségének határidőig nem tesz eleget határozatban kell kötelezni a támogatás megtérítésére.
5. Települési gyermeknevelési támogatás
15. § (1) Települési gyermeknevelési támogatásra jogosult az a személy, akik létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került a gyermekneveléshez kapcsolódó, alkalmanként jelentkező többlet kiadások miatt, és ezért anyagi segítségre szorul.
(2) Az (1) bekezdés szerint támogatást kérelmezni lehet
a) a gyermek iskoláztatásához, vagy
b) válsághelyzetben lévő várandós anya által, a gyermekének megtartásához, vagy
c) a gyermek fogadásának előkészítéséhez, vagy
d) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való
visszakerülésének elősegítéséhez
szükséges anyagi támogatásra.
(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatást kérelmező akkor van létfenntartást veszélyeztető
élethelyzetben, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg.
(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti kérelemhez be kell csatolni a gyermek iskolalátogatási
igazolását, vagy az iskolai felvételről szóló igazolást.
(5) A (2) bekezdés b), vagy c) pontja szerinti kérelemhez a kérelmezőnek be kell nyújtani a
várandóságot igazoló szakorvosi igazolást, illetve a (2) bekezdés c) pont szerinti esetben a
már megszületett gyermek születési anyakönyvi kivonatát.
(6) A (2) bekezdés d) pontja szerinti kérelemhez csatolni kell a nevelésbe vétellel kapcsolatos határozatokat.
(7) A települési gyermeknevelési támogatást eseti jelleggel kell nyújtani. A támogatást egy
naptári évben maximum három alkalommal lehet megállapítani.
(8) Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyermeknevelési támogatás maximális
összege
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti okból benyújtott kérelem esetén 10.000.- Ft,
b) a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti okból benyújtott kérelem esetén 10.000.- Ft,
c) a (2) bekezdés d) pontja szerinti okból benyújtott kérelem esetén 10.000.- Ft.
(9) A kérelemről a kérelem beérkezését követő 15 napon belül dönteni kell.
(10) A hátrányos helyzetű gyermek települési támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a jegyző dönt.
6. Hátrányos helyzetű gyermek települési támogatása
16. § (1) Hátrányos helyzetű gyermek települési támogatására jogosult az a személy, aki
létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került.
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(2) Az (1) bekezdés szerint kérelemhez be kell nyújtani a kérelmező háztartásában élő
gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét - a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint - kimondó jegyzői
határozatot.
(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatást igénylő kérelmező akkor van létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg,
(4) A hátrányos helyzetű gyermek települési támogatását eseti jelleggel kell nyújtani A támogatást egy naptári évben maximum három alkalommal lehet megállapítani.
(5) Az egy alkalommal megállapított - hátrányos helyzetű gyermek - települési támogatás
maximális összege 20.000.- Ft.
(6) A hátrányos helyzetű gyermek települési támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a jegyző dönt.

Ünnepekhez kapcsolódó támogatás gyermekek részére
16./A.§.*

(1) December hónapban az ünnepekhez kapcsolódó egyszeri támogatásban részesíthető a:
- Hévízgyörki Sün Balázs Óvodába beiratkozott gyermekek
- Hévízgyörki Pető fi Sándor Általános Iskolába beiratkozott tanulók
- hévízgyörki állandó lakóhelyű óvodás gyermekek (3 éves kortól) és általános iskolás tanulók 14 éves korig.
(2) A támogatás kizárólag természetben ajándékcsomag formájában nyújtható. Egy támogatott legfeljebb 3.000.-Ft értékű támogatásban részesülhet.
(3) Az ünnepekhez kapcsolódó egyszeri támogatást a jogosultnak igényelnie nem kell, a támogatás hivatalból történő megállapítására átruházott hatáskörben a polgármester jogosult.
Az ajándékcsomag jogosult részére történő eljuttatása személyesen történik az alábbiak szerint:
- Hévízgyörki Sün Balázs Óvodai gyermekek részére az intézményvezető ,
- Hévízgyörki Pető fi Sándor Általános Iskolai gyermekek részére az intézményvezető
- Az összes többi jogosult gyermek részére a polgármester, vagy az általa meghatalmazott
képviselő jogosult átadni legkéső bb december 31-ig.
16/B.§. *
Ünnepekhez kapcsolódó támogatás id ő s emberek részére
(1) Az önkormányzat az ünnepekhez kapcsolódó – a megélhetéssel kapcsolatos költségek
csökkentéséhez – támogatást nyújt annak a személynek, aki tárgyév november 30. napján hévízgyörki lakóhellyel rendelkezik és 70. életévét betöltötte vagy legkéső bb a
tárgyév december 31. napjáig betölti.
(2) A támogatást az önkormányzat évi egy alkalommal, tárgyév december hónapjában, szociális célú Erzsébet-utalvány (Étkezési Erzsébet-utalvány) formájában nyújtja, személyenként 3.000.-Ft összegben.
(3) A támogatást a jogosultnak igényelnie nem kell, a jogosultságot a polgármester a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján, hivatalból állapítja meg.
(4) Az Erzsébet-utalványt a jogosult, vagy meghatalmazottja a polgármesteri hivatalban veheti át legkéső bb december 22-ig.
*Beiktatta a 13/2015.(XII.02.)önk.rend. Hatályos 2015.XII.03-tól.
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7. Települési lakásfenntartási támogatás
17. § (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás
tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a
gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti
díjhoz települési lakásfenntartási támogatást nyújt
a) az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: települési
lakásfenntartási támogatás),
(2) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(2a) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a
háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(2b) Ha a háztartás
a) (2a) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (2a) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(2c) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(3) A települési lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége
az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy
négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450.-Ft
(4) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és
minden további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(5) A települési lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a) A lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban:
TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az
a) pont szerinti mértéket meghaladja,
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de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
(6) A (5) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:
TM = 0,3-

J-0,5
NYM x 0,15,
─────
NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell
meghatározni.
A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni.
(7) A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.
18. § (1) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(2) A települési lakásfenntartási támogatás megállapításához a 2.sz. függelék szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A lakásfenntartási támogatás megállapításához az 2.sz.
függelék szerinti vagyonnyilatkozat, valamint a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő
igazolása, a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása.
(3) Ha a települési lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás
folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást a folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás
további folyósítását meg kell szüntetni.
III. Fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások
19. § (1) A természetben nyújtott szociális ellátások körében az önkormányzat a következő
ellátásokat nyújtja:
a) köztemetés.
(2) A pénzbeli települési támogatást megállapító határozat kimondja, hogy a támogatás
maximum 60 százalékát természetben kell biztosítani. A határozatnak rögzítenie kell a természetbeni nyújtott ellátás konkrét formáját.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a természetbeni ellátás formái a következők lehetnek:
a) gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, vagy
b) tankönyv - és tanszervásárlás, vagy
c) Erzsébet utalvány, vagy
d) vásárlási utalvány, vagy
e) anyagok, eszközök közvetlen megvásárlása, vagy
f) szolgáltatások szolgáltató részére történő megfizetése, vagy
g) tüzelő vásárlás.
(4) A (3) bekezdés a), b), f), g) pontjai szerinti természetbeni ellátást lehetőség szerint közvetlenül az ellátó intézménynek, a forgalmazónak, a szolgáltatást nyújtónak kell folyósítani.
19/A. §.**

(1) A képviselő -testület a 46/2014.(IX.25.) BM rendeletben a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelő anyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásával –
a településen szociálisan rászorulók részére, a téli fű téshez – természetbeni ellátásként –
tű zifát állapít meg (továbbiakban: tű zifa támogatás).
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(2)A szociális célú tű zifára való jogosultságnál elő nyt élveznek a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:
a.) aktív korúak ellátására
b.) idő skorúak járadékára
c.) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
d.) –tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – lakásfenntartási támogatásra
e.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

jogosultak.
f.) Háztartásonként legalább 1 m3, legfeljebb 5 m3 tű zifa biztosítására kerülhet sor.
(3.)A tű zifa támogatás iránti kérelmet legkéső bb 2016. február 15-én 16.00.óráig beérkező en kell elő terjeszteni. A határidő elmulasztása jogvesztő .
(4) A Képviselő -testület a tű zifa támogatással kapcsolatos hatásköreit a polgármesterre átruházza.
12. Köztemetés
20. § (1) A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél magasabb összegben megállapítani, amely csak hamvasztásos temetés lehet.
(2) A települési önkormányzat különös méltányosságból az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól
a) részben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 150 %-át,
b) egészben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy
családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 140 %-át,
(3) A köztemetés elrendeléséről a szociális tv. 48.§(1)bek. alapján a polgármester dönt.
(4) A 20. §.(2)bek-ben foglalt különös méltányosság gyakorlását a képviselő-testület felhatalmazása alapján átruházza a polgármesterre.
IV. Fejezet
Szociális alapszolgáltatások
1. Étkeztetés
21. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik megfelelnek az Szt. 62. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételeknek.

(2) Az Szt.62.§.(1)bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorult személy
a.) a jövedelmi helyzete miatt, akinek a háztartásában az egy fő re jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
b) a kora miatt, ha egyedül élő és betöltötte 75. életévét, vagy nem egyedül élő esetén, ha
átlagéletkoruk eléri a 75 évet,
**Beiktatta a 12/2015.(X.28.)önk.rend., hatályos 2015. október 29-től. Hatályát veszti: 2016. április 15.

c) az egészségi állapota miatt, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett
nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést,
d) a fogyatékosság és pszichiátriai betegsége miatt, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények
alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a
napi egyszeri meleg étkeztetést,
e) a szenvedélybetegsége miatt, ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri
meleg étkeztetést,
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f) a hajléktalansága miatt, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, és a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti
a hajléktalan életét.
22. § (1) Az önkormányzat az étkeztetést a Kistérségi Gondozási Központ Hévízgyörk,
Kossuth L.u.22.intézmény közreműködésével látja el.
(2) Az önkormányzat az étkeztetést az (1) bekezdésben meghatározott
a) intézményben igénybe vehető étkezéssel – ide értve a helyben fogyasztást vagy étel elvitelét – vagy
b) intézményből az étel házhozszállításával
biztosítja.
(3) Az étkeztetés nyújtásának konkrét módjáról a szolgáltatást megállapító határozatban
kell rendelkezni.
2. Házi segítségnyújtás
23. § (1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatot a Kistérségi Gondozási Központ Hévízgyörk, Kossuth L.u.22. intézményi háttérrel látja el.
(2) A házi gondozás feladatai:
A házi segítségnyújtás azokat segíti, akik idős korúak, önmaguk ellátására nem képesek és
nem gondoskodnak róluk mások. Pszichiátriai betegek, fogyatékkal élő személyeknek. szenvedélybetegek, akik életvezetésük során segítségre szorulnak. Egészségi állapotuk miatt ellátásra szorulnak, segítő kapcsolatot tart fenn a gondozottal. Ellátja az orvos előírása szerint a
gondozási feladatokat. Segít a tisztaság megtartásában. Közreműködik a háztartási feladatok
elvégzésében: bevásárol, takarít, mos, meleg ételt biztosít. Segíti a gondozott és környezet közötti kapcsolat fenntartását. Közreműködik a kialakult veszélyhelyzet megoldásában. közreműködik a szabadidős, foglalkoztató, rehabilitációs programok szervezésében. Segíti a szociális ellátásokhoz való hozzájutást. Szükség esetén segít a szociális otthoni elhelyezésben. Ellátja a gondozottak érdekvédelmét. A házi segítségnyújtás szolgáltatást térítési díj ellenében igényelhető. A díj összeg: jövedelem alapján az intézményvezető állapítja meg.
3. Családsegítés
24. § (1) Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatait Kistérségi Gondozási
Központ Hévízgyörk, Kossuth L.u.22.közreműködésével látja el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerv által nyújtott speciális szolgáltatások
Anyagi problémák kezelése, szociális és mentálhigiénés problémákban segítségnyújtás,
szociális és egyéb információk nyújtása, a családi kapcsolati zavarok esetén segítséget nyújt,
pszichológiai és jogi tanácsadás szervezése, továbbirányítás, adományok közvetítése, szociális
kérelmek, családtámogatási (gyes, gyed, tgys, csp) és tb (nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, özv.
nyugdíj, árvasági ellátás, stb.) ellátásokról felvilágosítás, ezen nyomtatványok kitöltésében segítség, álláskereső klub működtetése.
4. Idősek Klubja
25 .§. Ahol lehetőség nyílik: közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, napi háromszori étkezésre. Az idősek nappali ellátásának térítési díja
étkezések nélkül előre láthatólag napi maximum …forintig terjedhet jövedelemtől függően.
Amennyiben napi háromszori étkezést is igényel, annak a díja szintén jövedelemtől függő,
melyet az intézményvezető állapít meg.
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5. A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátások közös szabályai
26. § (1) A szolgáltatást nyújtó intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani
a) ha azzal megelőzhető az érintett személy életveszélyes állapotba kerülése,
b) az ellátást rendkívüli időjárási helyzet indokolja,
(2) A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátás megszűnik
a) az intézményi jogviszony megszűnésével,
b) amennyiben az ellátásról az érintett írásban lemond,
27. § (1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét az Szt. 115. § (2)
bekezdése alapján az intézményvezető állapítja meg.
V. Fejezet
Egyéb rendelkezések
28. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
29. § Az Szt. 58/B. § (2) bekezdése szerinti szociálpolitikai kerekasztal tagjainak minősülnek a törvényben meghatározottakon kívül a következő szervezetek képviselői:
a) Polgármester
b) Gyermekjóléti Szolgálat képviselője
c.) Családsegítő Szolgálat képviselője
d) Védőnő
e) Jegyző
VI. Fejezet
Záró rendelkezések
30. § E rendelet 2015. év március 1. napján lép hatályba.
31. § Hatályát veszti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 13/2013.(XII.18.), a 11/2014.(XI.6.), és a 12/2014.(XII.3.)
önkormányzati rendelet.
Hévízgyörk, 2015. január 30.
P.H.
Lukesné Csábi Ágnes sk.
jegyző

Bazan Tibor sk.
polgármester

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Hévízgyörk, 2015. február 11.
P.H.
Lukesné Csábi Ágnes
jegyző
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1. függelék Az 1/2015.(II.11.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
I. Az igénylő adatai:
1./ Kérelmező neve /születési név is /……………………………………………………………
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/
Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: _______________
Születési helye: __________________________Anyja neve:________________
Születési idő: 19 _____ év ________________ hónap _______ nap
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: _____ _ __ _
2./ Állampolgársága : magyar , bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan,
menekültként vagy oltalmazottként elismert
Státuszt elismerő határozat száma: _____________ /20 _______
( a megfelelő rész aláhúzandó)
3./ Családi állapota:
egyedülálló (hajadon, nőtlen)
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
házastársától külön élő
elvált
özvegy
(a megfelelő rész aláhúzandó)

4./ Lakóhely: Hévízgyörk, ……………………………………………………………..…sz.
Tartózkodási hely:. ………………………………………………………………………sz.
Értesítési és utalási cím:…………………………………………………………………sz.
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a megfelelő rész aláhúzandó)
5./A kérelem benyújtásának időpontjában az önkormányzati segélyt kérővel közös háztartásban
élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:
Név

Születési hely, idő
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Anyja neve

Rokoni fok

c) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező közeli hozzátartozók közössége;
d) közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
dc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek,
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó
szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;
e) egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;
f) háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási helylyel rendelkező személyek közössége;
II. A települési támogatás igénylésének indoka:

a) eseti települési támogatás:
aa) települési létfenntartási támogatás,
ab) települési gyógyszertámogatás,
ac) települési temetési támogatás,
ad) települési támogatás elemi kár elhárításához,
ae) települési gyermeknevelési támogatás,
af) hátrányos helyzetű gyermek települési támogatása;
b) rendszeres települési támogatás:
ba) települési lakásfenntartási támogatás,
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III. Jövedelmi adatok*
A jövedelmek típusai

Kérelmező jö- A
A kérelmező családjában élő egyéb rokon Összesen
vedelme
kérelmezővel
jövedelme
közös
háztartásban élő
házastárs (élettárs) jövedelme

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és
táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó
jövedelem
3. Rendszeres pénzbeli
ellátás (FHT, RSZS,
ápolási díj, stb.)
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű
jog átruházásából származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások
(GYES, GYED, GYET,
családi pótlék, gyermektartás díj, stb.)
6. Munkaügyi szervek
által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
7. Föld és bérbeadásából
származó jövedelem
8. Egyéb (pl.: ösztöndíj)
9. Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). ________________ Ft/hó.
(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)
IV. Egyéb nyilatkozatok:
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 igazgatósága útján - ellenőrizheti.
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Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt öszszegben visszaköveteli.

Hévízgyörk, 2015.év………………..hó……….nap
…………………………………
kérelmező házastársa/élettársa/
bejegyzett élettársa aláírása

……………………………………
kérelmező aláírása

Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében
helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Hévízgyörk, 2015.év……………………

hó….. nap

…………………………………..
kérelmező házastársa/élettársa/
bejegyzett élettársa aláírása

………………………………………
kérelmező aláírása
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Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
I.

Személyi adatok

Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.
Jövedelmi adatok:
A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól,
jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni szükséges. A családtagok
jövedelmét külön-külön kell feltüntetni
Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt
és az adómentes jövedelmet is, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatokat alatt a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításakor a bevételt és az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett öszszegben kell feltüntetni.
Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék,
gyermektartásdíj.
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és
szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után
járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak
járadéka, a rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem,
ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden
olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot
vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.
II.

III. Mellékletek:
A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa és lakcímkártyája és a vele egy háztartásban lakó
személyek lakcímkártyája és TAJ kártyájának bemutatása szükséges.
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Csatolandó mellékletek:
A jövedelme igazolására:
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal
igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,
c) álláskeresési támogatás esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Gödöllői Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény
vagy bankszámlakivonat,
d) nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonat,
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi öszszegről szóló szelvény vagy bankszámlakivonat,
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény
vagy bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,
g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás,
h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a
gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat,
i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Gyámhivatal határozata,
j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat,
l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen
vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről
szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső
és ellátásban nem részesül, m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat,
m) a keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolás, a gyógyszerköltséget
tanúsító háziorvosi igazolás, várandós anya részére nyújtott segély esetén a
terhesgondozásról szóló igazolás, elemi kár esetén a helyreállítás költségeiről készített
kimutatás,
14 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszony igazolását
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot.
- minden olyan okirat(pl. kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat stb.),
amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetet.

17

Hatályos: 2015. március 1-jétől

2.sz. függelék

KÉRELEM
a települési lakásfenntartási támogatás megállapítására

I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve:
…......................................................................................................................................................................................
Születési neve:
…......................................................................................................................................................................................
Anyja neve:
….....................................................................................................................................................................................
Születés helye, ideje:
…............................................................................................................................................................................
Lakóhely: 2192 HÉVÍZGYÖRK, …………………………………………….u…………..hsz.
Tartózkodási hely: ………..irányítószám …........................................................................................... település
….................................................................................. utca/út/tér …........... házszám ….........
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (Kötelező) ………………………….
Telefonszám (nem kötelező megadni): …...........................................................................................................
E-mail cím (nem kötelező megadni): ….............................................................................................................
2. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma: …......... fő
3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név

Születési helye, ideje

Anyja neve

TAJ szám

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
- aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma …....... fő
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II. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A.
A jövedelem típusa
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

B.
Kérelmező

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, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

III. Lakásviszonyok
2
A támogatással érintett lakás nagysága: …........... m
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: ….................................................
{Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus
úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is [63/2006. (III. 27.) Korm. rend. 22. § (1) bekezdés]}
2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
….......................................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................................
3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
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.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Dátum: ….............................................
…................................................................
kérelmező aláírása

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

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.
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Hatályos: 2015. március 1-jétől
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, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
2
címe: ............................................község ...................................................... hsz. alapterülete: ........... m ,
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: ....................... vá2
ros/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m , 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: ...................................... vá2
ros/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad: ................., a
szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................
2
város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad:
...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám, a szerzés ideje, valamint a gyártás
éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus .................. rendszám
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a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
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:
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 Magyarország 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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