AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13.

2

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT
4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ
RENDELETE
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi
III. törvény [továbbiakban: Szt.] és az 1991. évi XX. törvény helyi végrehajtására – e
törvényekben biztosított hatáskörében eljárva – az alábbi rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. §
[Az Szt. 3. §-ához]
A rendeletet alkalmazni kell Atkár község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező
vagy életvitelszerűen élő azon személyekre, akikre az Szt. személyi hatálya kiterjed.
Eljárási rendelkezések
2. §
(1) E rendeletben szabályozott szociális ellátások közül a polgármester hatáskörébe tartozik:
a) temetési segély (16-17. §, Szt. 46. §)
b) köztemetés (Szt. 48. §)
c) étkeztetés (21. §, Szt. 62. §)
d) házi segítségnyújtás (22. §, Szt. 63. §)
e) 4
(2) A rendeletben szabályozott szociális ellátások közül a Szociális és Művelődésügyi
Bizottság hatáskörébe tartozik:
a) átmeneti segély (15. §, Szt. 45. §)
b) 3
c) 2
(3) A rendeletben szabályozott szociális ellátások közül a jegyző hatáskörébe tartozik:
a) ápolási díj (Szt. 40-44. § a 43/B § kivételével)
b) aktív korúak ellátása (5-6. §, Szt. 33-37/G §)
c) közgyógyellátás (19. §, Szt. 49. §)
d) egészségügyi szociális ellátásra való jogosultság (Szt. 54. §)
e) lakásfentartási támogatás4
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(4) Az (1) a), b) és (2) bekezdés alapján megállapított szociális ellátás iránti kérelemnek
tartalmaznia kell:2
a) a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét /bejelentett
lakóhelyét és tartózkodási helyét/
b) a közös háztartásban élő személyek számát, személyi adatait /az a) bekezdés
szerinti adatokkal/ és a rokonsági fokozat megjelölését,
c) a kérelmező és a vele közös háztartásban élő, jövedelemmel rendelkező
személyek jövedelemigazolással tanúsított, rendszeres havi nettó jövedelemre
és egyéb jövedelemre vonatkozó nyilatkozatot,
d) kérelmező vagyonára vonatkozó adatokat.
(5) A temetési segély iránti kérelem e rendelet 1. számú melléklet szerinti
formanyomtatványon nyújtható be.
(6) Az átmeneti segély iránti kérelem e rendelet 2. számú melléklet szerinti
formanyomtatványon nyújtható be.
(7) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem e rendelet 3. számú melléklet szerinti
formanyomtatványon nyújtható be.
(8) Az egészségügyi szociális ellátásra való jogosultság iránti kérelem e rendelet 4. számú
melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtható be.

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
3. §
[Az Szt. 17. § (5) bekezdéshez]
(1) A megtérítés visszafizetése a megélhetést súlyosan veszélyezteti, ha
a) a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át,
b) egyedülálló kérelmező esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
180 %-át.
(2) A 2. § (1) és (2) bekezdése alapján hatáskörében eljáró a jogosulatlanul igénybe vett
ellátás megtérítését elengedheti, csökkentheti vagy részletfizetést engedélyezhet.
II. FEJEZET
Pénzbeni ellátások
Az ellátások formái
4. §
A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható az
alábbi formában:
a)
aktív korúak ellátása,
b)
lakásfenntartási támogatás,
c)
ápolási díj,
d)
átmeneti segély,
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e)
f)

temetési segély,
időskorúak járadéka.

Aktív korúak ellátása
5. §
[Szt. 33-37/C. §-ához]2
Rendszeres szociális segély
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek vonatkozásában -az
egészségkárosodott személyek kivételével- az együttműködésre kijelölt szerv Gyöngyös
Körzete Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Humán Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata (továbbiakban Családsegítő Szolgálat).
A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának feltételeként
együttműködésre köteles a Családsegítő Szolgálattal.
A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a Családsegítő Szolgálattal való
folyamatos együttműködés keretében az általuk megadott időpontban köteles
megjelenni.
A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködés keretében
a) a Családsegítő Szolgálatnál az aktív korúak ellátására való jogosultságot
megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül
nyilvántartásba veteti magát,
b) írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó
beilleszkedést segítő programról,
c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, köteles a Családsegítő
Szolgálattal kapcsolatot tartani, az általuk előírt időpontban megjelenni,
d) a szociális törvényben előírt kötelezettségeinek eleget tenni.
Az együttműködési kötelezettség megszegését a Családsegítő Szolgálat haladéktalanul
jelzi a jogosultságot megállapító szervnek.

6. §
A beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális helyzetéhez és
mentális állapotához igazodva kiterjed a
a) a Családsegítő Szolgálattal való kapcsolattartásra,
b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az
életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg munkavégzésre történő
felkészülést segítő programban való részvételre,
c) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben történő
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés
megszerzésére.
(2) A beilleszkedést segítő program tartalmi elemei:
a) egyénileg
aa) jogi, társadalombiztosítási, pszichológiai tanácsadás
ab) életvitelt, életmódot formáló egyéni esetkezelés
ac) információnyújtás
ad) ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás a kliens aktív részvételével
ae) egyén, család környezetére irányuló tevékenység megszervezése
(1)
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(3)

b) csoportosan
ba) önsegítő, képesség- és készségmegtartó, illetve fejlesztő tréningek
(kapcsolatépítés, konfliktuskezelés, kommunikációs készségek fejlesztése,
háztartásgazdaságtani ismeretek, stb.)
Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális
segélyben részesülő személy számára felróható okból:
a) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatban
meghatározott határidőn belül nem jelenik meg a Családsegítő Szolgálatnál,
b) a Családsegítő Szolgálattal kötött megállapodás által előírt időpontban nem jelenik
meg és távolmaradását nem igazolja,
c) a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz részt,
d) a beilleszkedést segítő programban meghatározottakat nem hajtja végre.
7. §2

Lakásfenntartási támogatás
8. §4
9. §4
10. §3
11. §3
12. §3
13. §3

Ápolási díj
[Az Szt. 48/B §-ához]
14. §2
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Átmeneti segély
[az Szt 45.§-ához]
15. §
(1) Átmeneti segély nyújtható annak a szociálisan rászoruló2
a) családnak, ahol az egy főre eső havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150 %-át
b) kiskorú gyermeket v. gyermekeket nevelő családnak, ahol az egy főre eső havi nettó
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 170 %-át,
c) egyedül élőnek, akinek az egy hónapra jutó nettó jövedelme a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 220 %-át,
d) gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén az egy főre jutó havi nettó
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-át
nem haladja meg.
(2) Átmeneti segélyben ugyanaz a család, vagy egyedül élő egy naptári évben legfeljebb
negyedévenként egy alkalommal részesülhet, melynek összege egy alkalommal a
mindenkori öregségi nyugdíjminimumot nem haladhatja meg.
(3) Elemi kár esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legfeljebb tízszerese állapítható
meg átmeneti segélyként. A kérelem elbírálásakor a kérelmező jövedelmi viszonyait,
valamint a korábban részére nyújtott segélyek számát nem kell vizsgálni.
2
(4)
(5) Kivételesen méltányosságból az (1) és (4) bekezdésben foglalt jövedelemhatároktól el
lehet térni amennyiben kérelmező igazoltan rendkívüli élethelyzetbe került.
(6) Átmeneti segély ügyben egyszerűsített döntés hozható.
Temetési segély
[az Szt 46.§-ához]
16. §
(1) A temetési segélyezés feltétele, hogy az elhunyt és a temettető a haláleset időpontjában
települési állandó lakosok voltak.
(2) Temetési segélyként az eltemettető 20.000 Ft segélyre jogosult, amennyiben nyilatkozata
szerint a közös háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme az öregségi
nyugdíjminimum négyszeresét nem haladja meg.
17. §
(1) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül
kell előterjeszteni.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) halotti anyakönyvi kivonatot,
b) temetési számlát,
c) jövedelemnyilatkozatot.
(3) A temetési segélyt készpénzben kell kifizetni.
(4) Temetési segély ügyben egyszerűsített döntés hozható.
III. FEJEZET
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Természetben nyújtott szociális ellátások
18. §
Pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható:
a) köztemetés (Szt. 48. §)
b) közgyógyellátás (Szt. 49. §)
c) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. (Szt. 54. §)

Közgyógyellátás
19. §
Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a személynek,
ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum:
a) család esetében
180 %-át,
b) egyedülálló esetében
220 %-át
nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátás MEP által igazolt költsége a
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 20 %-át eléri vagy meghaladja.

IV. FEJEZET
Szociális alapszolgáltatások
20. §
Szociális alapszolgáltatások
a)
az étkeztetés,
b)
a házi segítségnyújtás,
c)
a családsegítés.
Étkeztetés
[Az Szt. 62. §-ához]

(1)

(2)

21. §
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik az önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük,
e) hajléktalanságuk miatt.
Étkeztetésre való jogosultság megállapítása érdekében kérelmező kötelezhető arra,
hogy egészségi állapotáról háziorvosi igazolást nyújtson be.
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(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

(11)
(12)

Az étkeztetés igénybe vételének feltételeiről a kérelmezőt az igény benyújtásakor
tájékoztatni kell. Az étkeztetést igénybe vevők érdekvédelmét az önkormányzat az
Szt. alapján biztosítja.
Indokolt esetben az étkeztetés a kérelem benyújtásától azonnal biztosítható. Kapacitás
hiányában a kérelmeket érkezésük sorrendjében várakozó listán kell nyilvántartani és
kapacitás megnyíltakor sorrendben teljesíteni.
Az étkezésért a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993. (II.17.) Korm. rendelet szabályai szerint, személyi térítési díjat kell fizetni.
A személyi térítési díj összege csökkenthető, illetve elengedhető az e rendelet 6.
számú mellékletében foglaltak szerint.
Az étkeztetés igénybe vételének feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt
tájékoztatni kell.
Étkeztetés munkanapokon vehető igénybe.
Az étkeztetés megszűnik
a) kérelemre,
b) házirend megszegése esetén,
c) térítési díj megfizetése többszöri felszólítás után sem történi meg.
Az étkeztetést az önkormányzat saját konyhájáról biztosítja, mely történhet:
a) helyben fogyasztással,
b) elszállítással,
c) kiszállítással.
Az étkeztetés intézményi térítési díját az önkormányzat étkezési térítési díjakról szóló
rendelete tartalmazza.
Étkeztetés elbírálásakor egyszerűsített határozat hozható.
Házi segítségnyújtás
[Az Szt. 63. §-ához]
22. §

4

(1)
(2)4
(3)4
(4) A házi segítségnyújtást a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi
Humán Szolgáltató Központ látja el.
4
(5)
Családsegítés
[Az Szt. 64. §-ához]
23. §
A családsegítő szolgáltatást a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi
Humán Szolgáltató Központ látja el.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉS
24. §
(1) E rendelet 2009. április 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
(2) A rendelet 15. § (6) bekezdése, 17. § (4) bekezdése, 21. § (12) bekezdése 2009. április 1jén lép hatályba és 2009. szeptember 30-án hatályát veszti.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 8/2000. /IV.26./, a 6/2002. (V.22.), a 6/2003.
/VI.25./ , a 13/2003. (XII.17.), a 3/2004. /II.25./, a 13/2004. (V.26.), a 4/2005. (III. 30.),
a 9/2005. (VIII. 17.), a 14/2005. (X. 26.), a 8/2006. (III. 29.), a 11/2006. (V. 24), a
5/2007. (I. 31.), a 17/2007. (V. 23), a 20/2007. (VI. 27.) és a 33/2007. (XII. 19.) számú
rendelet hatályukat vesztik.
(4) Ezen rendeletet együtt kell alkalmazni a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többször módosított 1993. évi III. törvénnyel és végrehajtási rendeleteivel.
Atkár, 2009. március 26.
Benei Bertalan
polgármester

Dr. Jakab Csaba
jegyző

Záradék:
1.) A 4/2009. (III.26.) számú önkormáyzati rendelet kihirdetve 2009. március 26-án, a
rendelet szabályait 2009. április 1-jétől kell alkalmazni.
2.) A 2/2011. (I.31.) számú önkormányzati rendelet kihirdetve 2011. január 31-én,
rendelkezéseit 2011. március 1-jétől kell alkalmazni
3.) A 17/2011. (IX.12.) számú önkormányzati rendelet kihirdetve 2011. szeptember 12-én,
rendelkezéseit 2011. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.
4.) A 3/2012. (II.13.) számú önkormányzati rendelet kihirdetve 2012. február 13-án,
rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.
Atkár, 2012. február 13.
Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző
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1. számú melléklet a4./2009. (III. 26.) számú rendelethez
Atkár Község Polgármesterének!
Atkár
Fő út 70.

Temetési segély kérelem

……………………………………..név…………………………........……szül. hely,
idő
Atkár,………………………………………………szám alatti lakos kérem, hogy részemre
temetési segélyt szíveskedjék megállapítani.
Kijelentem, hogy elhunyt hozzátartozóm .neve: ..................................................................….
/név/ halálának helye és ideje:........…………………................................................................
eltemettetéséről gondoskodtam, költségeit viseltem.
Kijelentem továbbá, hogy családomban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
szociális ellátásokról szóló rendeletben meghatározott jogosultsági határt.
Hozzájárulok, hogy saját és hozzátartozóim személyi adatait az eljáró hatóság nyilvántartsa és
kezelje.
Kérelmem teljesítése esetén fellebbezési jogomról lemondok/nem mondok le.1
Az eljárás megindításáról kérek értesítést/nem kérek 1 értesítést.
Kérelmemhez mellékelem:
•
családom jövedelmi igazolásait
•
temetési számlát
•
halotti anyakönyvi kivonatot.
Atkár, 200……………………………….
............................................................
kérelmező aláírása
1

A megfelelő aláhúzandó!
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2. számú melléklet a4./2009. (III. 26.) számú rendelethez

ÁTMENETI SEGÉLY KÉRELEM
1./ Kérelmező adatai:
Név:……………………………………………………………………..
Születési helye:……………………………Ideje:………………………
Anyja neve:……………………………………………………………..
Állandó lakóhelye:……………………………………………………...
Ideiglenes lakcíme:……………………………………………………..
2./ Kérelmezővel közös háztartásban élő hozzátartozók száma:………..fő
3./ A 2./ pontban szereplő hozzátartozók adatai:
Név

Szül.idő

Rokoni kapcsolat

1./………………………………………………………………………..
2./………………………………………………………………………..
3./………………………………………………………………………..
4./………………………………………………………………………..
5./………………………………………………………………………..
6./………………………………………………………………………..
4./ Jövedelemmel rendelkező családtagok száma:……………………….fő
A családtagok havi összes jövedelme:………….......………………..Ft.
5./ Vagyoni viszonyok:
Ingatlanok /lakóház, termőföld, üdülő/ felsorolása:…………………….
…………………………………………………………………………..
Gépkocsival rendelkezik-e?
igen
nem
/megfelelő aláhúzandó/
Ha igen, akkor a gépkocsi típusa, kora:…………………………………
Értéke:………………………….Ft.
6./ Korábban részesült-e segélyben? igen
nem
Ha igen, melyik segélyezési formában:
a/ gyámügyi
időpontja:………………………………………
b/ szociális
időpontja:………………………………………
7./ Jelenleg rendszeres ellátást folyósít-e az önkormányzat az Ön vagy
családtagjai részére?
igen
nem
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/Rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, ápolási
díj, gyermeknevelési támogatás, munkanélküliek jövedelempótló támogatása,
lakásfenntartási támogatás, egyéb:…………………………….
/Megfelelő szöveg aláhúzandó/
8./ Kérjük írja le létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetének okait!
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Hozzájárulok, hogy saját és családtagjaim személyes adatait az önkormányzat
nyilvántartsa és kezelje.

Atkár, 200……………………….
……………………………….
kérelmező aláírása
Kérelemhez mellékelni kell:
- közös háztartásban élők jövedelméről igazolást, nyugdíjasok esetében az
utolsó havi nyugdíjszelvényt,
- munkanélküli járadékban részesülők esetén a Munkaügyi Központ határozatát az ellátásról
- ellátással nem rendelkező esetén a Munkaügyi Központ igazolását, hogy
járadékra nem jogosult,
- rendszeres pénzellátásokról a folyósító igazolását
- vállalkozók esetében APEH igazolása a nettó jövedelemről
- jövedelem és vagyonnyilatkozatot
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3. számú melléklet a 4/2009. (III. 26.) számú rendelethez 4
KÉRELEM
a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására
I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve:..............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................................
Születés helye, ideje: ....................................................................................................................
Lakóhely: …....irányítószám…...................... település .....................................u .............. szám
Tartózkodási hely: …….. irányítószám ....................... település ...................................u .............. szám
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: F F F F F F F F F
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

Háztartás: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyek közössége.
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
II. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme
forintban:

14
A.
A jövedelem típusa

B.

C.

Kérelmező

A kérelmezővel közös
háztartásban élő további
személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. 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: ……………. ………………………………
{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]}
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: ..............................................
..........................................................................

..........................................................................
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kérelmező aláírása
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is
rendelkezik.
A TÁMOGATÁST KÉREM FOLYÓSÍTANI: (megfelelőt kérjük megjelölni)
F Házipénztárból vagy
F Folyószámlára történő átutalással az alábbi számlára
Számlát vezető pénzintézet neve:
…………………………………………………………………………………………….
Számlaszám:

―

―

Atkár, 20………………………………
…………………………………..
a kérelmező aláírása
Tulajdonos beleegyező nyilatkozata
Alulírott
……………………………………………………………………………………..
szám alatti lakos, - aki az Atkár, …………………….………….szám alatti ingatlan
tulajdonosa
vagyok
beleegyezem,
hogy
a
lakásfenntartási
támogatást
……………………………………………………………………….. (kérelmező neve) a
tulajdonomat képező lakásra vonatkozóan a kérelmet benyújtó igénybe vegye.
Tudomásul veszem, hogy lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
Atkár, 20………………
………………………………………………..
tulajdonos aláírása
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4. számú melléklet a 4/2009. (III. 26.) számú rendelethez
KÉRELEM
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására szociális rászorultság alapján
Név

TAJ szám

Születési hely, idő

Anyja neve:

Születési név:
Lakcím

Tartózkodási hely

Kérelmező családi állapota
Jövedelmi adatok
Jövedelem típusa

egyedülálló

házastársával/élettársával él együtt
Kérelmező

Házastárs/élettárs/közel
i hozzátartozó
Havi jövedelme Ft

Nyugdíj v. nyugdíjszerű ellátás
Kereső tevékenységből származó jövedelem
Egyéb jövedelem
Összesen:
A kérelmezővel együtt élő, közeli hozzátartozók száma összesen: ___________ fő.
Név

Születési hely, év, hó
nap

16. évét betöltött személy
esetén az oktatási
intézmény megnevezése *

Megjegyzés*

*Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási
intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy életkortól függetlenül a tartós
betegség vagy fogyatékosság fennállását.
Kijelentem, hogy egészségügyi szolgáltatás igénybevételére más jogcímen nem vagyok
jogosult.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.tv. 10. §. (3) bekezdése alapján a
szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Kérelmemhez csatolom:
- Vagyonnyilatkozat 1. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Atkár, 200…. __________ hó ___nap
_____________________________
kérelmező aláírása

_____________________________
házastárs/élettárs/közeli hozzátartozó
aláírása
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Tájékoztató kivonat
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvényből
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

54. § (1) A jegyző az egészségügyi
szolgáltatás igénybevétele céljából annak a
személynek
állapítja
meg
szociális
rászorultságát,
a) akinek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 120%-át,
b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át
nem haladja meg, és családjának vagyona
nincs.
(2) A szociális rászorultság igazolásáról a
jegyző
hatósági
bizonyítványt
(a
továbbiakban: bizonyítvány) állít ki. A
bizonyítvány érvényességi ideje 1 év. A
bizonyítvány tartalmazza: a rászoruló
személy nevét, lakcímét, TAJ számát, a
rászorultság tényét, az igazolás érvényességi
idejét. A bizonyítvány az (1) bekezdésben
megjelölt
feltételek
fennállta
esetén
ismételten kiállítható.
(3) A szociálisan rászorult személyekről a
jegyző nyilvántartást vezet és a külön
jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget
teljesít az egészségbiztosítási szerv felé.
4. § (1) E törvény alkalmazásában
a) jövedelem: az elismert költségekkel és a
befizetési kötelezettséggel csökkentett
aa) 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,
ab) az a bevétel, amely után az
egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az
egyszerűsített
közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi
jövedelemadóról szóló törvényben elismert
költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a
magánszemély az egyszerűsített vállalkozói
adó vagy egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt
szerez, a bevétel csökkenthető a személyi

jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal,
ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a
mezőgazdasági
őstermelő
adóévi
őstermelésből származó bevétele nem több a
kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére
támogatást folyósítottak, annak a folyósított
támogatással növelt összegénél), akkor a
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel,
továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő
összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a
személyi jövedelemadó, az egyszerűsített
vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás,
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi
szolgáltatási
járulék,
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói
járulék.
Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott
átmeneti segély, a lakásfenntartási
támogatás,
az
adósságcsökkentési
támogatás,
2.
a
rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti
pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a
nevelőszülők számára fizetett nevelési
díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő
személyi térítési díj megállapítása
kivételével a súlyos mozgáskorlátozott
személyek
pénzbeli
közlekedési
kedvezményei, a vakok személyi
járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek
külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói
könyvvel történő foglalkoztatásnak a
havi ellenértéke, amely a teljes
munkaidőben
foglalkoztatott
munkavállaló külön jogszabály szerinti
kötelező
legkisebb
munkabérének
(minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
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8. a házi segítségnyújtás keretében
társadalmi
gondozásért
kapott
tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott
támogatás;
b) vagyon: ha e törvény másként nem
rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan,
jármű, továbbá vagyoni értékű jog,
amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke,
illetőleg összege az öregségi nyugdíj
mindenkori
legkisebb
összegének
a
harmincszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy a szociális
rászorultságtól
függő
pénzbeli
és
természetbeni
ellátások
jogosultsági
feltételeinek vizsgálatánál nem minősül
vagyonnak az az ingatlan, amelyben az
érintett személy életvitelszerűen lakik, az a
vagyoni értékű jog, amely az általa lakott
ingatlanon
áll
fenn,
továbbá
a
mozgáskorlátozottságra
tekintettel
fenntartott gépjármű;
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,
örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
dc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan
beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti,
örökbe fogadott, 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, illetve a szülő házastársa vagy
élettársa;
e) egyedülélő: az a személy, aki
egyszemélyes háztartásban lakik;
f) háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyek közössége;
9. § A szociális ellátásban részesülő a
jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények megváltozásáról 15 napon belül
köteles értesíteni az ellátást megállapító
szervet.
10. § (1) A szociális ellátásra való
jogosultság
elbírálásához
a
kérelmező
kötelezhető arra, hogy családja vagyoni,
jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve
azokat igazolja. Ha jogszabály másként nem
rendelkezik, a települési önkormányzat
képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó
pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a
nyilatkozat és az igazolás tartalmának, illetve
benyújtásának részletes szabályait rendeletben
szabályozza. Ha e törvény másképp nem
rendelkezik, a jövedelemszámításnál irányadó
időszak a havonta rendszeresen mérhető
jövedelmeknél a három hónapot, egyéb
jövedelmeknél pedig az egy évet nem
haladhatja
meg.

A tájékoztatót elolvastam, nyilatkozatomat ennek ismeretében tettem.
Atkár, 200..…………………………..
…………………………………………….
kérelmező aláírása

…………………………………………….
házastárs/élettárs aláírása
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5. számú melléklet a 4/2009. (III. 26.) számú rendelethez4

6. számú melléklet a 4/2009. (III. 26.) számú rendelethez2
Az étkeztetés személyi térítési díjának megállapításához
1. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegét, a személyi térítési díj az intézményi térítési díj 0%-a
2. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
130%-át, a személyi térítési díj az intézményi térítési díj 30%-a
3. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
170%-át, a személyi térítési díj az intézményi térítési díj 50%-a
4. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
200%-át, a személyi térítési díj az intézményi térítési díj 70%-a
5. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj 200%-át,
a személyi térítési díj az intézményi térítési díj 100%-a

