Hatály: 2015. március 1.
Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015.(II.27.) rendelete
A szociális ellátások helyi szabályozásáról
Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja
szerinti feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. (a
továbbiakban: Szt.) 1. § - 2.§ kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja
1.§
A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő szociális
rászorultságtól függő pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti
keretei, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját,
feltételeit és garanciáit.
A rendelet hatálya
2. §
(1) Ha jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet hatálya kiterjed a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3)
bekezdése szerint Ellend Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén
lakcímmel rendelkezőkre.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Társaság 7634 Pécs, Muskátli u. 5. (továbbiakban: SZOCEG Kht.) és a Pécs és Környéke
Szociális és Gyermekjóléti Társulással szervezett és nyújtott ellátásokra, valamint az önkormányzat által
szervezett és nyújtott ellátásokra.
Értelmező rendelkezések
3.§
(1) E rendelet alkalmazásában:
a) lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai
irányadók;
b) lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
szerint, annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él;
c) tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül –
három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik;
d) hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerint, a
közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és
testvére, és a testvér házastársa;
e) közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt
gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott fogalmak tekintetében az Szt. 4. § rendelkezései az irányadók.

2
Eljárási rendelkezések
4.§
(1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a
jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2)-(3) bekezdéseiben, a (4) bekezdése a) és b) pontjában, valamint az
(5)-(6) bekezdésében foglaltak az irányadók.
(2) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása és a szociális
alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelmeket, a Romonyai Közös Önkormányzati Hivatal Berkesdi
Kirendeltségén (továbbiakban Hivatal) 7664 Berkesd, Alkotmány u. 40. szám alatt szóban vagy írásban
lehet előterjeszteni.
(3) Amennyiben az egyes ellátások megállapításának feltételeként formanyomtatvány benyújtása kötelező, a
szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe vett kérelemhez a jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg kitöltött, és a
kérelmező által aláírt formanyomtatványt, valamint a szükséges igazolásokat csatolni kell.
(4) Civil szervezetek is kezdeményezhetik a hivatalból történő eljárást. Eljárás kezdeményezésük nem terjed
ki intézményi ellátás igénybevételének kezdeményezésére.
(5) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes. Az ellátást
igénylő a kérelmét a „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről” szóló
9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatja be.
(6) A kérelmet – ha törvény másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el,
amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. A kérelmező lakcíme az a lakóhely vagy
tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat-és
lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.
5.§
(1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi
viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem
benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia.
(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza:
a) az ellátást igénylő személynek az Szt. 18. §-ának a) c) h) pontjában szereplő adatait,
b) az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.
(3) A jogosultsági feltételek megállapításához az Szt-ben szabályozottakon túl szükséges egyes speciális
igazolások és bizonyítékok köre az egyes ellátási formák szabályozásánál kerül felsorolásra.
6. §
(1) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap
első napjától illetik meg. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó
körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.
(2) Az e rendelet alapján folyósított pénzbeli ellátásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele
közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást
követő sorrendben veheti fel a halál időpontját követő hónap utolsó napjáig.
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(3) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5-ig, nem rendszeres
ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül házipénztári kifizetéssel
vagy átutalással történik. A házipénztárból történő azonnali kifizetés a döntést követően, létfenntartást
veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet.
7.§
(1) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata
kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell
készíteni.
(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Hivatal már bármely
ügyben 6 hónapon belül vizsgálta és azokban lényeges változás nem feltételezhető.
8.§
(1) A települési támogatás és a rendkívüli települési támogatás egészben vagy részben természetbeni
szociális ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban
rendelkezni kell.
(2) Természetbeni ellátás különösen:
a) közüzemi szolgáltató felé történő utalás;

b) Erzsébet-utalvány formájában történő támogatás;
c) élelmiszer, ruházat, gyógyászati segédeszköz, iskolai felszerelés biztosítás;
d) étkezési térítési díj támogatás.
9.§
(1) Amennyiben a települési támogatás és a rendkívüli települési támogatás benyújtása iránti kérelem
alapján vélelmezhető, hogy kérelmező bevételei nem fedezik tényleges kiadásait, a szociális hatáskört
gyakorló szerv számlák, bizonylatok benyújtására kötelezheti kérelmezőt.
(2) Az (1) bekezdésben benyújtandó számlák, bizonylatok különösen:
a) lakhatáshoz kapcsolódó közüzemi számlák: hulladékszállítás, víz-, gáz-, villanyszámla;
b) televízió-, telefon- és internet előfizetésről szóló számla;
c) egyéb kiadások: hiteltörlesztés, gyógyszerkiadás.
(3) A (1) bekezdésben leírt vélelmezett jövedelem a (2) bekezdésben leírt számlák, bizonylatok alapján
számított összköltség 200%-a.
10.§
(1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és
megszüntetése céljából az Szt. 18.§-ban foglaltaknak megfelelően nyilvántartást vezet.
(2) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles az Önkormányzatnak bejelenteni.
(3) Az Szt. 17. §-ban szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátást
az igénybevevő köteles visszafizetni.
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(4) Indokolt esetben, amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti a
képviselő-testület a visszafizetendő összeget méltányosságból
a) elengedheti,
b) csökkentheti,
c) részletekben történő megfizetését engedélyezheti.
11.§
A képviselő-testület a szociális ellátások igénylése során az elektronikus ügyintézés lehetőségét kizárja.
12.§
(1) A szociális ellátások megállapításáról képviselő-testület, vagy a képviselő-testület által átruházott
hatáskörben a polgármester vagy a jegyző határozattal dönt.
(2) A döntésre jogosult egyszerűsített határozatot hozhat, amennyiben döntése a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 72.§ (4)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.
(3) A képviselő-testület a rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható temetési támogatás, születési
támogatás iránti kérelmek elbírálása esetében hatáskörét a polgármesterre ruházta át.
(4) A képviselő-testület a települési támogatás keretében nyújtható lakhatási támogatás és egészségügyi
támogatás iránti kérelmek elbírálása esetében hatáskörét a jegyzőre ruházta át.
(5) A polgármester vagy jegyző önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a Képviselőtestülethez címzett, de a Romonyai Közös Önkormányzati Hivatalhoz (továbbiakban Hivatal) benyújtandó
illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.
II. FEJEZET
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
13.§
(1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat e rendeletében meghatározott
feltételek szerint települési támogatást és rendkívüli települési támogatást állapít meg.
(2) Települési támogatás keretében adható támogatási formák:
a) lakhatási támogatás;
b) egészségügyi támogatás.
(3) Rendkívül települési támogatás keretében adható támogatási formák:
a) születési támogatás;
b) temetési támogatás;
c) krízistámogatás.
(4) A települési támogatás havi összege nem haladhatja meg háztartásonként az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét.
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14.§
(1) A települési önkormányzat képviselő-testülete az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb
feltételeként előírja, hogy az aktív korúak ellátására jogosult személy köteles gondoskodni a saját
tulajdonában lévő járdák, udvarok, kertek, bejárók, továbbá az ingatlanhoz tartozó valamennyi terület,
helyiség rendszeres tisztántartásáról, gyommentesítéséről.
(2) Az aktív korúak ellátására jogosult köteles továbbá gondoskodni az ingatlan előtt lévő járdaszakasz
állandó tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, síkosság-mentesítésről. A tisztántartási kötelezettség az
ingatlan és a járda, a járda és a közút közötti üres, füves vagy virágos sávra is vonatkozik. Az ingatlan
tulajdonosa köteles az ingatlanáról a közterületre kinyúlt ágak, bokrok folyamatos nyeséséről gondoskodni.
Települési támogatás
Lakhatási támogatás
15.§
(1) A jegyző lakhatási támogatás formájában települési támogatást állapít meg az ellendi állandó bejelentett
lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen e bejelentett lakcímen élő, szociálisan rászorult személyeknek, az
általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez.
(2) Lakhatási támogatásra az az ellendi állandó lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen a támogatással
kérelmezett ingatlanban élő személy jogosult, akinek
a) háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, egyedül élő esetében a 250 %-át és
b) vagyonnal nem rendelkezik.
(3) A lakhatási támogatás havi összege
a) 5.000 Ft, amennyiben háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében a 200 %-át;
b) 3.000 Ft, amennyiben háztartásában az egy főre eső havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, de nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, egyedül élő esetében meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, de nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.
16.§
(1) Az Önkormányzat a lakhatási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában vagy pénzbeli
ellátásként nyújtja.
(2) A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtását követő hónapjának első napjától egy év
időtartamra kerül megállapításra.
(3) A lakhatási támogatás folyósítása természetbeni ellátásként, szolgáltató részére történő átutalással
történik, amennyiben kérelmező által megjelölt támogatással érintett ingatlan előre fizetős közüzemi órával
van felszerelve.
(4) Amennyiben a támogatással érintett ingatlanon több előre fizetős közüzemi óra van felszerelve az
önkormányzat a kérelmező által meghatározott szolgáltatóhoz utalja a támogatást.
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(5) Amennyiben a támogatással érintett ingatlanon nincs előre fizetős közüzemi óra felszerelve,
kérelmező a kérelemben nyilatkozhat, hogy a támogatást pénzben, vagy természetben, ez esetben mely
közüzemi szolgáltató részére történő átutalással kéri.
(6) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a közös háztartásban élő személyek
jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát, valamint a (2) bekezdésben foglalt feltételek esetén annak a
szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a lakhatási támogatás utalását
kéri.
(7) Lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától.
(8) Lakhatási támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően normatív
lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.
(9) Lakhatási támogatást igényelni e rendelet 1. és 3. mellékleteit képező nyomtatványokon, a
nyomtatványok elválaszthatatlan részét képező csatolandó dokumentumokkal lehet.

Egészségügyi támogatás
17.§
(1) A jegyző egészségügyi támogatás formájában települési támogatást állapít meg az ellendi állandó
bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen e bejelentett lakcímen élő, szociálisan rászorult
személyek részére, akik az Szt. 50. § (1) és (2) bekezdés szerinti közgyógyellátásra nem jogosultak, de
egészségi állapotuk, diagnosztizált krónikus betegségük miatt rendszeres gyógyszerszedésre, rendszeres
gyógyászati segédeszköz használatára szorulnak.
(2) E rendelet értelmében rendszeres gyógyszerszedésnek minősül krónikus betegség kapcsán legalább 6
hónapot meghaladó gyógyszerszedés, a 6 hónapot meghaladó gyógyászati segédeszköz használat.
(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás nyújtható a társadalombiztosítási támogatásba befogadott, a
járóbeteg-ellátás keretében rendelhető egyes, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati
segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló jogszabályban
meghatározott- ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is – gyógyszerekre,
gyógyászati segédeszközökre.
(4) Egészségügyi támogatásra az az Ellendi állandó lakcímmel rendelkező személy jogosult, aki
közgyógyellátásra nem jogosult és családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében annak 250 %-át nem haladja meg.
(5) Az egészségügyi támogatás havi összege
a) 3.000 Ft, ha a gyógyszertár által beárazott gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök havi költsége az egy
főre jutó jövedelem 10%- át eléri, de 20%-át nem haladja meg,
b) 5.000 Ft, ha a gyógyszertár által beárazott gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök havi költsége az egy
főre jutó jövedelem 20%-át meghaladja.
(6) Az egészségügyi támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell
a) a családban élő személyek jövedelemigazolását,
b) a gyógyszertár által beárazott, a diagnosztizált krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódó
gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket tartalmazó háziorvosi igazolást.
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(7) Az egészségügyi támogatás egy év időtartamra kerül megállapításra azzal, hogy amennyiben a
jogosult ezen időtartam alatt jogosultságot szerez közgyógyellátásra, a részére megállapított egészségügyi
támogatást e naptól meg kell szüntetni.
(8) Az ellátásban részesülő, amennyiben közgyógyellátásra való jogosultságot szerez, köteles erről az
Önkormányzatot a közgyógyellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 3 munkanapon belül
bejelenteni.
(9) Az egészségügyi támogatás éves összege egy összegben is kifizethető kérelmező írásbeli kérelmére,
gyógyászati segédeszköz vásárlására, amennyiben a gyógyászati segédeszköz megvásárlását a kérelem
benyújtásával egyidejűleg számlával igazolja.
(10) Amennyiben a (9) bekezdésben leírt számla összege a még fennálló éves támogatási összeget nem éri
el, a még fennmaradó támogatási összeg a fennmaradó támogatási időszakra elosztva, havonta kerül
kérelmező részére átutalásra.
(11) Amennyiben az egészségügyi támogatás kifizetésére a (8) bekezdésben foglaltak szerint került sor, és
az egy éves jogosultsági időtartam alatt az egészségügyi támogatás megszüntetése kerül, a támogatás
jogosultja az egy éves időszakból fennmaradó részre jutó támogatást az önkormányzat részére a határozat
jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles visszafizetni.
(12) Az egészségügyi támogatás igényelni e rendelet 1. és 3. mellékleteit képező nyomtatványokon, a
nyomtatványok elválaszthatatlan részét képező csatolandó dokumentumokkal, valamint e rendelet 4.
mellékletében szereplő 30 napnál nem régebbi háziorvos igazolás benyújtásával lehet.
(13) Az egy éves jogosultsági időtartamon belül újabb egészségügyi támogatás iránti kérelmet ugyanazon
kérelmező nem nyújthat be.
(14) Amennyiben a 13.§ (4) bekezdésében leírt határt a megállapítandó egészségügyi támogatás összegével
a háztartás számára megállapított települési támogatás meghaladná, az egészségügyi támogatás összegét oly
módon kell megállapítani, hogy a háztartás havi összesített települési támogatásának összege a 13.§ (4)
bekezdésben foglalt feltételeknek megfeleljen.
Rendkívüli települési támogatás
Temetési támogatás
18.§
(1) A polgármester temetési támogatásként rendkívüli temetési támogatást állapít meg az Ellenden állandó
bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő kérelmező részére, aki hozzátartozója
eltemettetéséről gondoskodott, a haláleset bekövetkeztétől számított 30 napon benyújtott kérelmére.
(2) A temetési támogatás alanyi jogon jár, a jövedelmi viszonyokat a polgármester nem vizsgálja.
(3) A temetési támogatás e rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon igényelhető, melyhez
mellékelni kell az elhalt halotti anyakönyvi kivonatát és a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított
számlát.
(4) A temetési támogatás összege 40.000 Ft.
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Születési támogatás
19.§
(1) A polgármester születési támogatásként rendkívüli települési támogatást állapít gyermek születése
esetén, a községben a szüléskor állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, és életvitelszerűen Ellenden élő
anyának a szülést követő 30 napon belül benyújtott kérelmére.
(2) A születési támogatás alanyi jogon jár, a jövedelmi viszonyokat a polgármester nem vizsgálja.
(3) A születési támogatás e rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon igényelhető, melyhez
mellékelni kell az újszülött anyakönyvi kivonatát.
(4) A születési támogatás összege gyermekenként 40.000,- Ft.
Krízistámogatás
20.§
(1) A képviselő-testület krízistámogatás formájában rendkívüli települési támogatást állapít meg a
településen lakcímmel rendelkező kérelmezőnek, aki vagy akinek családja önhibáján kívül átmenetileg
létfenntartási gondokkal küzd.
(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában átmenti létfenntartási gondnak minősül az alábbi események legalább
egyikének bekövetkezése
a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása;
b) a gyermek fogadásának előkészítése;
c) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása;
d) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében felmerült kiadás;
e) a gyermek hátrányos helyzete;
f) a gyermek iskoláztatásával, óvodai nevelésével, bölcsődei elhelyezésével kapcsolatos előre nem
tervezhető kiadás;
g) balesethez, betegséghez kapcsolódó rendkívüli kiadás;
h) meghalt személy eltemettetésével kapcsolatos kiadás;
i) a kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekmény;
j) rendszeres pénzellátás folyósítását megelőző ellátatlan időszak (nyugdíj, rokkantság, munkanélküli ellátás
megállapítása,) elhúzódása;
k) kérelmező családjában bekövetkező legalább 30%-os mértékű összjövedelem csökkenés, mely várhatóan
legalább 2 hónapig fennáll;
l) az előzőekben fel nem sorolt, olyan rendkívüli kiadás felmerülése, mely a kérelmező és családja
létfenntartását veszélyezteti;
m) a kérelmező által életvitelszerűen lakott ingatlanon bekövetkező elemi kár.
(2) Elemi kárnak minősül e rendelet vonatkozásában a tűz, robbanás, földrengés, árvíz és belvíz.
(3) Krízistámogatásra az a kérelmező jogosult, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló esetében 250%-át, és
vagyona nincs.
(4) A krízistámogatás összege 5.000 Ft-tól az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéig, a 20.§ (2)
m) pontja esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszereséig terjedhet.
(5) Krízistámogatás egy esemény vonatkozásában csak egy kérelmezőnek állapítható meg.
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(6) Krízistámogatás egy kérelmező részére évente legfeljebb 2 alkalommal állapítható meg, azzal, hogy a 2
alkalomba nem számít bele az (1) bekezdés m) pontja alatti esemény bekövetkezte miatt megállapított
támogatás.
(7) Elemi kár esetén a polgármester intézkedhet a támogatás során kívüli kiutalásáról, de e döntéséről a
soron következő képviselő-testületi ülésen testületet köteles tájékoztatni.
(8) Kérelmező nem jogosult a (2) b) pontja alapján krízistámogatásra, ha születési támogatásban részesült.
(9) Kérelmező nem jogosult a (2) h) pontja alapján krízistámogatásra, ha temetési támogatásban részesült.
(10) Krízistámogatást igényelni e rendelet 2. és 3. mellékleteit képező nyomtatványokon, a nyomtatványok
elválaszthatatlan részét képező csatolandó dokumentumok benyújtásával lehet.
(11) A képviselő-testület kérelem benyújtása nélkül, krízistámogatás címén természetbeni támogatásban
részesítheti a községben élő gyermekeket, tanulókat tanévkezdéskor és a községben élő családokat,
nyugdíjasokat karácsonykor, az egy főre jutó jövedelem vizsgálata nélkül.
(12) A képviselő-testület kérelemre, természetbeni támogatásként étkezési térítési díjtámogatásban
részesítheti a településen élő gyermekeket, tanulókat, amennyiben a kérelmező jövedelmi viszonyai alapján
a krízistámogatás jövedelmi feltételeinek megfelel.
Köztemetés
21.§
A polgármester az eltemettetésre köteles személy kérelmére engedélyezheti a köztemetés költségeinek
legfeljebb 12 havi részletekben történő megfizetését, melyről a kötelezett és az önkormányzat megállapodást
köt.
Szociális szolgáltatások
22.§
(1) Az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások:
a) étkeztetés;
b) falugondnoki szolgáltatás;
c) családsegítés;
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;
e) házi segítségnyújtás;
f) nappali ellátás.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szociális alapszolgáltatást - a családsegítés és a falugondnoki
szolgáltatás kivételével - ellátási szerződés keretében a SZOCEG Kht. látja el.
(3) A családsegítést a képviselő-testület a Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulással kötött
társulási megállapodás útján biztosítja.
(4) A falugondnoki szolgáltatás feladatait az önkormányzat maga látja el.
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Az ellátások igénybevétele
23. §
(1) E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az ellátást biztosító
intézménybe történő felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet az intézményvezetőhöz
kell benyújtani, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon.
(2) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az írásos
kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.

Falugondnoki szolgáltatás
24.§
(1) A falugondnoki szolgálat az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 39. § (1)-(3) bekezdése, valamint a helyi
szükségletek alapján
a) közvetlen, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és kiegészítő feladatokat), valamint
b) az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat végez.
(2) A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre: a településen életvitelszerűen tartózkodó lakosság, amely
szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag
vagy tartósan jogosulttá válik a falugondnoki szolgáltatás igénybevételére.
(3) A falugondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes.
(4) A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai:
a) közreműködés az étkeztetésben, az igénybevevők részére a napi egyszeri meleg ételéthordóban történő
házhoz szállítása;
b) közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában;
c) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;
d) közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben;
e) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése;
f) gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása.
(5) A falugondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatásokon belüli kiegészítő feladatai:
a) közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése;
b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása.
(6) A falugondnoki szolgáltatás által ellátott feladatokat részletesen a falugondnoki szolgáltatás szakmai
programja tartalmazza.
(7) A falugondnok a tevékenységi naplót az ellátottal nem köteles aláíratni a szolgáltatás nyújtásakor.
(8) A falugondnoki szolgáltatás iráni kérelmeket a polgármesterhez kell benyújtani.
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Étkeztetés
25. §
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.
(2) Az ellátás iránti kérelemről a SZOCEG Kht vezetője dönt.
Házi segítségnyújtás
26. §
(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában
való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.
(3) Az ellátás iránti kérelemről a SZOCEG Kht. vezetője dönt.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
27. §
(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos
személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő
krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
(2) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő
haladéktalan
megjelenést,
b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések
megtételét,
c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.
(3) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti szociális intézmény vezetőjéhez lehet
benyújtani.
(4) Az ellátás iránti kérelemről a SZOCEG Kht. intézmény vezetője dönt.
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Családsegítés
28. §
(1) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmezőnek az Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz
kell benyújtani.
(2) Az ellátás iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt.
Nappali ellátás
29. §
(1) Az ellátást a Sztv. 65/F. § rendelkezéseinek megfelelően kell biztosítani.
(2) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti SZOCEG Kht. intézmény vezetőjéhez lehet
benyújtani.
(3) Az ellátás iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
30. §
(1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ellend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2008.(II.20.) rendelete.

Ott Mihályné
Polgármester

Ruppert Edina
jegyző

Záradék:
A rendelet a mai napon a helyben szokásos módon kihirdetésre került:
Ellend, 2015. február 27.
Ruppert Edina
jegyző
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1. számú melléklet

Ellend Községi Önkormányzat
Ellend, Petőfi u. 37.

Települési támogatás iránti kérelem
Lakhatási támogatás / Egészségügyi támogatás
1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Neve: ................................................................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: .................................................................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: ......................................................................................................................................................
1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ..................................................................................................................
1.1.5. Lakóhelye:

irányítószám ................................................................................................ település

..........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
1.1.6. Tartózkodási helye:

irányítószám ................................................................................................ település

...........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

1.1.7. Társadalombiztosítási azonosító Jele:
1.1.8. Állampolgársága: ..............................................................................................................................................
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................................................................
1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): .............................................................................................................
1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.2.1.

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2.

EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3.

bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4.

menekült/oltalmazott/hontalan.

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ………… fő.
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1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
A

B

C

D

Név
(születési név)

Születési helye, ideje (év,
hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

1.

2.

3.

4.

5.

2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban
élő további személyek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

jogviszonyból

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, járási hivatal és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

A 3. pont kizárólag lakhatási támogatás igénylése esetén töltendő:
3. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék
működik

–

nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó)

Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ……………. ………………………………
4. Amennyiben nem rendelkezik előre fizetős mérővel (a megfelelő rész aláhúzandó)
pénzbeli támogatást

vagy

természetbeni támogatásként történő közüzemi szolgáltató részére történő utalást kér.

Amennyiben szolgáltató számára történő utalást kér, nevezze meg a szolgáltatót, és csatolja az utolsó számlát vagy szerződést.
melyből a partnerszám és a szerződésszám kitűnik:
………………………………………………………………
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A 5. pont kizárólag egészségügyi támogatás esetén töltendő:
Nyilatkozom, hogy közgyógyellátással nem rendelkezem, a járási hivatal igazolását e tényről a kérelemhez csatolom (a megfelelő rész
aláhúzandó):
igen
nem

A háziorvos által igazolt, beárazott gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz havi költsége: ………………………………….Ft
Egyösszegű támogatás igénylése esetén a gyógyászati segédeszköz költsége: ……………………………………..Ft
kifizetett számlát a kérelemhez kötelező csatolni, számla nélkül a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül)

(Ebben az esetben a

5. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekemet/gyermekeimet egyedülállóként nevelem.
Gyermekem/gyermekeim után havi………………………..Ft gyerektartásdíjat kapok.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján, valamint a Kincstár által vezetett
egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján – ellenőrizheti.
Tudomásul veszem, hogy az ellátás folyósítását érintő változásokat írásban, az önkormányzat szociális rendeletében az egyes támogatásoknál
leírt határidőben köteles vagyok bejelenteni.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, a megjelölt
szolgáltatóhoz való továbbításhoz.
Kelt: …………………………………………………
..........................................................................
kérelmező aláírása

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

NYILATKOZAT Bankszámláról
………………………………………………………(NÉV)………………………………………………………………..szám
alatti lakos,
nyilatkozom, hogy bankszámlámat az alábbi pénzintézetnél vezetem:……………………………………………..
Bankszámla számom: ……………………………………………………………………….

Kelt,…………………………………………….

…………………………………………
kérelmező aláírása
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A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
(1) Mindkét települési támogatás megállapításához az alábbiak szükségesek:
• kérelem nyomtatvány,
• kérelmező és családtagjai jövedelemigazolása,
• vagyonnyilatkozat nyomtatvány.
A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:
• nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, a társadalombiztosítás keretében folyósított, valamint a havi rendszerességgel járó –
nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó – ellátások esetében a kérelem benyújtását
megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvénnyel, a folyósító szerv év elején a havi összegről kibocsátott
igazolásával, illetve a kifizető szerv igazolásával;
• alkalmazásban állók jövedelmét munkáltatói igazolással;
• vállalkozó jövedelmét az illetékes adóhatóság igazolásával, adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy
havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással, ennek hiányában a vállalkozó büntetőjogi felelőssége mellett tett
nyilatkozatával;
• alkalmi munkából származó jövedelmek esetében a kérelmező havi átlagos nettó jövedelemről büntetőjogi
felelőssége mellett tett nyilatkozatával;
• álláskeresési ellátás a munkaügyi kirendeltség megállapító határozatával, ennek hiányában a kérelem benyújtását
megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvénnyel.
• Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a fizetett és kapott tartásdíj igazolására bontóperi, gyermek elhelyezési és
tartásdíjról szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat, vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló irat
másolata, ezek hiányában a kérelmező büntetőjogi nyilatkozata szolgál.
• A munkanélküli státusz az illetékes munkaügyi kirendeltség által kiadott hatósági bizonyítvánnyal igazolható.
• A tankötelezettség felső korhatárát betöltött személy tanulói, hallgatói jogviszonyának és a tankötelezettség
teljesítésének igazolása iskolalátogatási igazolással történik.
Az egy főre eső jövedelem számításakor:
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás)
származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának
hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b)
pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves
jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt
időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell
kiszámítani.
2. Lakhatási támogatás esetén, amennyiben kérelmező előre fizetős közüzemi mérőórával rendelkezik, csatolnia kell az utolsó
havi közüzemi számlát, vagy egyéb igazolást, melyből a szerződésszám és a partnerszám is megállapítható.
3. Amennyiben a lakhatási támogatás egyösszegű kifizetését igényli, csatolni kell a beszerzett eszköz, berendezés megvásárlását
bizonyító kifizetett számlát is.
4. Egészségügyi támogatás igénylése esetén minden esetben csatolni kell a járási hivatal 30 napnál nem régebbi igazolását, mely
tartalmazza, hogy kérelmező közgyógyellátással nem rendelkezik, a háziorvosi igazolást, a beárazott gyógyszer -, gyógyászati
segédeszközökre vonatkozó dokumentumot.
5. Amennyiben egészségügyi támogatás egyösszegű kifizetését igényli, csatolni kell a beszerzett gyógyászati segédeszköz
megvásárlását bizonyító kifizetett számlát is.
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2. számú melléklet

Ellend Községi Önkormányzat
Ellend, Petőfi u. 37.
Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem
Temetési támogatás / Születési támogatás / Krízistámogatás
1. Kérelmező adatai:
Neve: …………………………………………………………………………………………………….
Születési neve: .……………………….………………………………………………………………….
Születési helye: …………………………………. Ideje: ………..év……..…….hó……….nap
Anyja neve:………………………………………….
Állampolgársága:……………………………………
Családi állapota:……………………..

egyedül élő;  nem egyedül élő

TAJ száma:……....…………………………………
Telefonszám/elérhetőség:…………………………..
Lakóhelye:……………………........város……………………….. út/utca/tér/köz …..…… szám ………..
Milyen minőségben lakik ezen a címen: tulajdonos, főbérlő, családtag, haszonélvező, egyéb…………...
Tartózkodási helye: ………………város………………………. út/utca/tér/köz …..…… szám ……….. em/fszt/alagsor ………
ajtó
Milyen minőségben lakik ezen a címen: tulajdonos, résztulajdonos, főbérlő, albérlő, társbérlő, bérlőtárs, családtag, haszonélvező,
egyéb………….................
Kijelentem, hogy életvitelszerűen: (megfelelő rész aláhúzandó)
1.) Lakóhelyemen

2.) Tartózkodási helyemen tartózkodom.

Amennyiben a segély folyósítását bankszámlára kéri:
Számlavezető pénzintézet megnevezése:...................................................................................
Pénzforgalmi számlaszáma: ..............................-..................................-...................................
3. Kérelmező családtagjainak személyi adatai:
Név
Születési év, hó,
nap

Anyja neve

Rokoni
kapcsolat

TAJ szám
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4. Kérelmező és családtagjai havi nettó jövedelmei:
A kérelmező
A jövedelem típusa
jövedelme

Házastárs
(élettárs)
jövedelme

Közeli hozzátartozók jövedelme

Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból
származó nettó jövedelem és táppénz,
Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás
Vállalkozásból származó nettó
jövedelem
A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (különösen: GYED,
GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
Önkormányzat és állami
foglalkoztatási szerv által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátás
(álláskeresési járadék, rendszeres
szociális segély, bérpótló juttatás stb.)
Egyéb nettó jövedelem (alkalmi
munka)
Összes nettó jövedelem
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban:………….. Ft
A kérelem rövid indoka
………………………………………………………………………………………………..………….………………………………………………………….
…………………………………………………………………......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................

Nyilatkozat
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekemet/gyermekeimet egyedülállóként nevelem.
Gyermekem/gyermekeim után havi…………………………..Ft gyerektartásdíjat kapok.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján, valamint a
Kincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján – ellenőrizheti.
Tudomásul veszem, hogy az ellátás folyósítását érintő változásokat írásban, az önkormányzat szociális rendeletében az egyes
támogatásoknál leírt határidőben köteles vagyon bejelenteni.
Kelt: …………… ………………
……………………………
Kérelmező/képviselő aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOKRÓL

(1) A rendkívüli települési támogatás megállapításához az alábbiak szükségesek:
• kérelem nyomtatvány,
• kérelmező és családtagjai jövedelemigazolása,
• vagyonnyilatkozat nyomtatvány,
• létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, illetve a létfenntartási gondok hitelt érdemlő módon történő
igazolása.
A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:
• nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, a társadalombiztosítás keretében folyósított, valamint a havi rendszerességgel járó –
nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó – ellátások esetében a kérelem benyújtását
megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvénnyel, a folyósító szerv év elején a havi összegről kibocsátott
igazolásával, illetve a kifizető szerv igazolásával;
• alkalmazásban állók jövedelmét munkáltatói igazolással;
• vállalkozó jövedelmét az illetékes adóhatóság igazolásával, adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy
havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással, ennek hiányában a vállalkozó büntetőjogi felelőssége mellett tett
nyilatkozatával;
• alkalmi munkából származó jövedelmek esetében a kérelmező havi átlagos nettó jövedelemről büntetőjogi
felelőssége mellett tett nyilatkozatával;
• álláskeresési ellátás a munkaügyi kirendeltség megállapító határozatával, ennek hiányában a kérelem benyújtását
megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvénnyel.
• Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a fizetett és kapott tartásdíj igazolására bontóperi, gyermek elhelyezési és
tartásdíjról szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat, vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló irat
másolata, ezek hiányában a kérelmező büntetőjogi nyilatkozata szolgál.
• A munkanélküli státusz az illetékes munkaügyi kirendeltség által kiadott hatósági bizonyítvánnyal igazolható.
• A tankötelezettség felső korhatárát betöltött személy tanulói, hallgatói jogviszonyának és a tankötelezettség
teljesítésének igazolása iskolalátogatási igazolással történik.
Az egy főre eső jövedelem számításakor:
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás)
származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont
szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves
jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a
vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

(2) A temetési támogatás iráni kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani a Hivatalhoz.
•

A kérelemhez, a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell:
a) halotti anyakönyvi kivonatot,
b) a temetés költségeiről a segélyt kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

(3) A születési támogatás iránti kérelmet az anya a szülést követő 30 napon belül nyújthatja be. A kérelemhez csatolni kell az
újszülött születési anyagkönyvi kivonatát.
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3. számú melléklet
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 vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
................. város/község................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2,
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:
....................... város/község.................................. út/utca.................... hsz. alapterülete: ...........
m2, 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:
......................................
város/község...........................
út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje:
................ év
Becsült forgalmi érték:*.............................................. Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe:
........................................
város/község..............................
út/utca....................
hsz.
2
alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:*.............................................. Ft

20

21
II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ......................................... típus.................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:**......................................Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: ................................ típus..................... rendszám
a szerzés ideje: .................................................................
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
……………………………………
Kérelmező aláírása

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 Magyar Köztársaság 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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4. számú melléklet

Ellend Községi Önkormányzat
Ellend, Petőfi u. 37.
Háziorvosi igazolás
Települési támogatásként nyújtandó egészségügyi támogatáshoz
I. A kérelmező személyes adatai
Neve:

………………………………………………………………………………..

Születési neve:
Anyja neve:

……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

Születési hely, év, hó, nap:
Lakóhely:

………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

Tartózkodási hely:

………………………………………………………………..

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

……………………………………………

A háziorvos nyilatkozata:
Kérelmező egészségi állapota, diagnosztizált krónikus betegsége miatt rendszeres gyógyszerszedésre,
rendszeres gyógyászati segédeszköz használatára szorul:
igen
nem.
Kérelmező esetében a rendszeres gyógyszerszedésnek minősül krónikus betegség kapcsán legalább 6
hónapot meghaladó gyógyszerszedés, a 6 hónapot meghaladó gyógyászati segédeszköz használat indokolt:
igen
nem.
(A megfelelő választ X-szel kell jelölni.)
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II. A társadalombiztosítás által támogatott, 6
ellátási szükségletre vonatkozó adatok

hónapot

meghaladóan

alkalmazott

gyógyító

1. Havi rendszerességgel rendelt gyógyszerek, alkalmazott gyógyászati segédeszközök (pl. pelenka):
A betegség BNO
kódja

Gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz
megnevezése

Napi
adagolás

Gyógyszer
rendelésére
vonatkozó jelzés

1 havi adag ára*

Megjegyzés

* Gyógyszertár vagy háziorvos által a kérelmező által fizetendő ár. Gyógyszertár általi beárazás esetén a beárazó gyógyszertár
aláírása, pecsétje, vagy a kérelemhez csatolt külön igazolása szükséges.
A táblázatban a kérelmező krónikus betegsége kapcsán legalább 6 hónapot meghaladó valamennyi, a tb-támogatásba befogadott
gyógyszert fel kell tüntetni.

III. Háziorvosra (intézményi orvosra) vonatkozó adatok, a háziorvos nyilatkozata
A háziorvos neve:

…………………………………………..

Személy-specifikus orvosi bélyegzőjének száma:
ÁNTSZ engedély száma:

………………………………

Rendelő/munkahely neve, címe:
Telefonszáma:

…………………………………….

………………………..

……………………….

Kijelentem, hogy az igazolásban feltüntetett gyógyító ellátásra vonatkozó szükséglet kizárólag az
igénylő személy orvosi dokumentációjában igazolt kezelése alapján került megállapításra.
Dátum: ...................................
P. H.
............................................
háziorvos aláírása
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