
Szigetbecse Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testületé nek

312015. (II. 26) iinkormányzati rendelete

a települé sitámogatáts megállapí tásának, kifizeté sé nek' folyósí tásának, valamint felhasználása
ellenőrzé sé nek szabályairól

Szigetbecse Közsé g Önkormányzatának Ké pviselő-testülete a szociális igazgaÍ ásről é s szociális ellátásokról
szőIő 1993. é vi III. törvé ny I34lE. $-ában kapott fe|hata|mazás alapján' az Alaptörvé ny 32. cikk (2)

bekezdé sé ben meghatározott feladatköré ben eljárva a települé si támogatás megállapí tásának, kifizeté sé nek,
folyósí tásának, valamint felhasználása ellenőrzé sé nek szabályairől a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet
Általános rendelkezé sek

Általános eljárási szabályok

l.s

A rendelet cé lja, hogy Szigetbecse közsé g lakóinak szociális biztonsága é rdeké ben meghatározza a helyi
önkormányzat áIta|biztosí tott pé nzbeli é s termé szetbeni juttatások, szociális alapszolgáltatások nyú jtásának
helyi szabályait, rendelkezzen az ellátások igé nybevé telé nek módjáról, az ellátások mé rté ké ről,valamint az
alapszo l gáltatásoké rt fi zetendő té rí té si dí j akról.

2.S
(i) A rendelet hatálya Szigetbecse közsé g kozigazgatási területé n lakcí mmel rendelkező va|amint a Szoctv.

3. $ (l)' (2)bekezdé s é s (3) bekezdé s a) pontjában meghatározott szemé lyekre terjed ki.
(2) Amennyiben a ké relmezonek több lakcí me yan, az illeté kessé get az a lakóhely vagy tartőzkodási hely

alapozza meg, ahol a ké relmező é letvitelszerűen lakik. A lakcí m megá||apiÍ ása Szempontjából a
szemé lyi adat- é s lakcí mnyilvántartás adatai az irányadőak'

(3) Jelen rendeletben használt fogalmak a Szoctv. 4. $-ban meghatározottak szerint é rtelmezendők.
(4) A ké pviselő+estület az a|ábbi hatásköreit a polgármesterre ruházza át:

a) születé si támogatás
b) árvasági támogatás
c) e rendelet 12. $. (6) bekezdé se szerinti rendkí vüli települé si támogatás
d) köztemeté s elrendelé se
e) települé si temeté si támogatás

D települé si eseti gyógyszertámogatás,
g) lakhatáshoz kapcsolódó települé si támogatás,

(5) A Ké pviselő-testület az alábbi hatásköreit az oktatási- Művelődé si- Egé szsé gügyi é s Szociális
Bizottságr a ruházza át

a) települé si eseti támogatás,
b) köztemeté s költsé geinek megté rí té se alóli mentesí té s,
c) szociális alapszolgáltatásoké rt fizetendő té rí té si dí jjal összefüggo mé ltányosság gyakorlása.

(6) A Ké pviselő_testület által átruházott hatáskörben hozott határozat ellen a Ké pviselő-testületnek cí mzett,
de a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivata|hoz (továbbiakban: Hivatal) benyú jtott illetókmentes
fellebbezé ssel lehet é lni.

(7) E rendelet álta| szabáIyozott ellátások megállapí tására irányuló eljárásra aközigazgatási hatósági eljárás
é s szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. é vi CXL' t<irvé ny, a szociális igazgatásről é s szociális
ellátásokról szóló 1993. é vi III. törvé ny (továbbiakban: Szt.), valamint a vé grehajtásukra kiadott
kormány é s miniszteri rendeletek rendelkezé seit kell alkalmazni'



Az ellátás igé nylé se

3.$

(I) Az e rendeletben foglalt pé nzbeli ellátások igé nylé sé re vonatkozó ké relmet az I. mellé klet szerinti
nyomtatványon a Hivatalnál lehet benffitani.

(2) 
^ 

ké relemben a ké relmező köteles nyilatkozni saját é s a vele közös háztartásban é lő közeli
hozzátartozók j övedelmi é  s vagyoni vi szonyairó l.

(3) A benyú jtott igazolások' nyilatkozatok tartalmát, továbbá az ellrátás megállapí tása eseté n a jogosultsági
felté telek fennállását a Hivatal bármikor ellenőrizheti.

(4) A rendelet hatálya a|átartoző ellátások igé nylé se eseté ben elektronikus ügyinté zé sre nincs lehetősé g.

4.S

(1) Az ellátás megáLlapí tására irányuló ké relemhez az alábbi mellé kleteket kell csatolni:
a) 16. é vet betöltött gyermek eseté ben tanulói jogviszony igazolós'
b) a házasságot felbontó, a tartásdí jat megállapí tó bí rósági vé gzé s, ezek hiányában a szülők

nyllatkozata.
(2) A jövedelem igazolhatő:

a) a munkáltatő á|tal kiállí tott jövedelemigazolással'
b) nyugdí jfolyősitő igazgatóság által a nyugellátás összegé ről kiállí tott igazolás,
c) hatóság általhozotthatározattal vagy kiállí tott hatósági bizonyitvánnyal,
d) büntetőjogi felelőssé g mellett tett nyilatkozattal.

(3) A települé si temeté si támogatás igé nylé se eseté n a felhasználási cé ljától fiiggően a (1) bekezdé sben
meghatározottakon felül a ké relemhez csatolni kell:
a) a temeté s költsé geirol - a ké relmező vagy a vele azonos lakcí men é lő közeli hozzátarlozója nevé re -

kiállí tott számlát é s amennyiben a temeté si települé si támogatást nem aZ elhalálozás helye szerinti
önkormányzatná| igé nylik, akkor az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát is,

(4) A települé si gyógyszertámogatás igé nylé se eseté n a ké relemhez az (1) bekezdé sben meghatározottakon
felül csatolni kell a győgyszerköltsé get tanú sí tó háziorvosi igazolást'

(5) A települé si eseti támogatáshoz csatolni kell a rendkí vüli é lethelyzetet bizonyí tó igazolást (pl.: elemi kár
okozta helyreállí tási költsé gekrol ké szí tett kimutatást, aközú zemi vagy más tartozást igazoló számlát, a
felhasználási c é lt igazo|ő e gyé b iratot, dokumentumot' nyi l atkozatot.

(6) A lakhatásl'rcz kapcsolódó települé si támogatás iránti ké relemhez az (I) bekezdé sben meghatározottakon
felül hitelt é rdemlően igazolni kell a lakás nagyságát.

Az ellátás igé nybevé tele

s.$

(l) Inté zmé nyi gyermeké tkezteté s té rí té si dí j támogatása eseté n' amennyiben a megrendelt, de a törvé nyes
ké pviselő mulasztása miatt igé nybe nem vett é tkezé sek száma meghaladja az 5 napot, a megá|lapí tott
támogatást vissza kell vonni.

(2) Ha az el|átást betegsé g vagy más ok miatt a jogosult nem kí vánja igé nybe venni, a távolmaradást az
önkormányzatnál be kell jelenteni. A bejelenté st követo naptól a kötelezett a távolmaradás idejé re
mentesül a té rí té si dí j fizeté sé nek kötelezettsé ge alól.

(3) Ha a szolgáltatást igé nylő szemé ly egé szsé gi állapota vagy szemé lyes körülmé nyei a szolgáltatás
átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosí tását teszik szüksé gessé , a házi segí tsé gnyú jtás az
önkormányzat dönté se a|apján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási szüksé gletvizsgálata
né lkül is nyú jtható. Amennyiben a gondozás három hónapot meghaladóan is indokolt' a gondozási
szüksé glet vizsgá|atát kezdemé nyezni kell.



A pé nzbeli ellátások folyósí tása é s elszámolása,
a té rí té si dí jak megállapí tása, befizeté se

6.$

(1) A pé nzbeli ellátások folyósí tása házipé nztárból' postai ú ton vagy pé nzinté zeti átutalással törté nik.
(2) Az eseti pé nzellátásokat a megállapí tást követő 10 napon belül kell folyósí tani.
(3) A havi rendszeressé ggel megállapí tott szociális ellátásokat - ha jogszabály máské nt nem rendelkezik -

utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósí tani.
(4) Azonnali inté zkedé st igé nylő esetben a megállapí tott önkormányzati segé ly kifizeté se házipé nztárből

en gedé  l yezhető. Ezt a me gál l ap í tő határ ozatban rö gzí teni kel l.
(5) A hatáskört gyakorló ké pviselő-testületi szerv dönté se alapján az önkormányzati segé lyben ré szesült

szemé ly kötelezhető a pé nzbe|i juttatás felhasználásáról törté nő elszámolásra, melynek alapja számla
vagy nyugta.

7.$

(l) A szociális alapszolgáltatásokat Szigetbecse Közsé g Önkormányzata a Ráckeve é s Környé ke
Gyermekjólé ti é s Családsegí tő |nté zmé nyfenntartó Társuláson (továbbiakban: Családsegí tő Szolgálat)
keresztül biztosí tja. A szociális alapszolgáltatások köré ben az é tkezÍ eté sé rt é s aházi segí tsé gnyú jtásé rt
szemé lyi té rí té si dí jat kell fizetnl A szociális alapszolgáltatások igé nybevé telé re, valamint a fizetendő
té rí té si dí jakra vonatkozóan Ráckeve Város Önkormányzat. mint a Családsegí tő Szolgálat gesztor
önkormány zata Ké pv ise l ő -te stül ete által me gal kotott rende l et az ir ány adő .

Mé ltányosság gyakorlása

8.$

(1) Amennyiben az e rendeletben megállapí tott ellátáS té rí té si dí jának megfizeté se a kötelezett megé lheté sé t
sú lyosan veszé lyeztetné , aZ elbí rálásra jogosult Szerv ké relemre ré szletfizeté st engedé 1yezhet.
mé ltányosságból elengedheti vagy csökkentheti a té rí té si dí jtartozás összegé t.

(2) A (1) bekezdé s alkalmazása során a kötelezett megé lheté se akkor tekinthető sú lyosan
veszé |yeztetettnek' ha családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg aZ öregsé gi
nyugdí j mindenkori legkisebb összegé nek I00 oÁ-át.

(3) A mé ltányosság gyakorlása során mé rlegelni kell továbbá az el\átott
a) é 1etkorát,
b) testi, lelki egé szsé gállapotát.
c) egyé b családi körülmé nyeit.

(4) Mé ltányosság csak abban az esetben gyakorolható, ha ahhoz a szüksé ges költsé gveté si fedezet
rendelkezé sre ál1.

II. Fejezet
Pé nzbeli é s termé szetbeni juttatások

Rendkí vüIi települé si támogatás

e.$

(l) A rendkí vüli települé si támogatáson belül a k<jvetkező támogatás igé nyelhető:
a) települé si temeté si támogatás
b) települé si eseti gyógyszertámogatás
c) települé si eseti támogatás.



Ielepülé si temeté si támogatás
10.s

(1) Elhunyt szemé ly eltemetteté sé nek költsé geihezvalóhozzájáruláské nt a települé si temeté si támogatás
jovedelmi viszonyoktól fiiggetlenül annak a szigetbecsei lakcí mmelrendelkező szemé lynek állapí tható
meg, aki állandó szigetbecsei lakos eltemetteté sé ről gondoskodott.

(2) A települé si temeté si támogatást a jogosult a halálesetet követő 6 hónapon belül igé nyelheti. A határido
elmulasztása jogvesztő.
A ké relemhez csatolni kell:
a) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát,
b) a temeté si számlákat

(3) A települé si temeté si támogatás összege 20.000'- Ft
(4) A helyben szokásos legolcsóbb temeté s a nyugdí jminimum 4'5-szerese.

Települé si eseti gyógyszertámogatás
11.$

(1) Települé si gyógyszertámogatás állapí tható meg annak a szemé lynek, aki alanyi vagy noÍ matí v jogon
közgy ő gy ellátásr a nem j o go sult é s

a) az egy főre eső havi családi jövedelemhatár az öregsé gi nyugdí j mindenkori legkisebb összegé nek 130
oÁ-át, egyedül é lő eseté n 150 %-át nem haladja meg é s

b) a gyógyí tó ellátás havi költsé gé nek mé rté ke az öregsé gi nyugdí j mindenkori legkisebb összegé nek 25
%o-át elé ri vagy meghaladja.

c) A települé si eseti győgyszertámogatás iránti ké relemhez csatolt jövedelemigazolásban 0.- Ft havi
jövedelem feltünteté se eseté n, a jövedelemmel nem rendelkező szemé ly ré szé te az illeté kes
munkaügyi kirendeltsé g által kiadott é s a munkané lküli regisztrációról szóló dokumentum csato]ása
szüksé ges a ké relem elbí rálásához, ennek hiányában a ké relmet el kell utasí tani.

(2) A győgyí tó ellátás havi kcjltsé gé nek mé rté ké t a ké relmező háziorvosaigazolja.
(3) A települé si eseti győgyszertámogatás mé rté ke

Gyóeyí tó ellátás költsé ge segé ly mé rté ke
ÖNytvt 25oÁ-a _ ÖNyvt 50 %-ig ÖNytr,t 30 oÁ-a

ÖNylt 5IoÁ-a_ 100 oÁ-aközött ÖNyvt 4OoÁ-a

ÖNyu lOI Yo-a - ÖNytr't 50 %o-a

Települé si eseti támogatás
12.$

(1) Települé si eseti támogatás állapí tható meg annak a szemé lynek, aki
a) időszakosan vagy tartósan lé tferrntartási gonddal küzd é s önmaga, illetve családja lé tfenntartásáról

más módon nem tud gondoskodni, é s
c) az egy fore eső havi családi jövedelemhatár az öregsé gi nyugdí j mindenkori legkisebb összegé nek

I30 yo-át, egyedül é lő eseté n l50 %-át nem haladja meg.
(2) A települé si eseti támogatás összege 1.000.- Ft_nál kevesebb, de 30.000.- Ft_nál több nem lehet.
(3) A települé si eseti támogatás iránti ké relemhez csatolt jövedelemigazolásban 0.- Ft havi jövedelem

feltünteté se eseté n, a jövedelemmel nem rendelkező szemé ly ré szé re az illeté kes munkaügyi
kirendeltsé g álta| kiadott é s a munkané lküli regisztrációról szóló dokumentum csatolása szüksé ges a
ké relem elbí rálásához, ennek hiányában a ké relmet el kell utasí tani.

(4) A ké relem elbí rálására jogosult dönté sé től Í iiggően a települé si eseti támogatás egé szben vagy ré szben
termé szetbeni ellátáské nt is megállapí tható, ha tartani lehet attól, hogy a ké relmező atámogatást nem a
rendelteté sé nek megfelelően használja fel.

(5) A termé szetbeni ellátáské nt megállapí tott települé si eseti támogatás formája lehet:
a) Erzsé bet utalvány,



b) tüzelőtámogatás,
c) közvetlen átutalás a közszolgáltatók felé '
d) gyógyszertámogatás,
e) inté zmé nyi gyermeké tkezteté s té rí té si dí jához valő hozzájárulás.

(6) a) A polgármester - tekintet né lkül a joghatóságára, valamint a hatásköré re é s az i\\eté kessé gé re -
hivatalból köteles rendkí vüli települé si támogatást nyú jtani, amelynek hiányában a ké sedelem
elhárí thatatlan kárral vagy elhárí thatatlan veszé llyel járna; ilyen esetben a támogatott jövedelmi
helyzeté nek igazolásától el lehet tekinteni.
Rendkí vüli é lethelyzet különösen, ha a ké relmező

- elemi kár, baleset' bűncselekmé ny miatt anyagi segí tsé gre Szorul,
- tartósan beteg, amely jelentős jövedelem kiesé st, illetve költsé get jelent,
- ré szé re egyszeri, nagy összegű (minimum a ké relmező egy főre jutó jövedelmé nek

50'Á - a) gyó gy szer, gy ő gy ászati s e gé de szk öz b eszer zé se szüksé  ge s
- elore nem tervezhető, nagyobb anyagi kihatással járó rendkí vüli é lethelyzetbe került.

b) A rendkí vüIi telepüIé si esetÍ  ttí mogatds összege 1.000.- Ft-nlÍ t kevesebb, de 30.000.- Ft-nóI több
nem leltet.

Lakhatáshoz kapcsolódó települé si támogatás

13.S

(1) A lakhatáshoz kapcsolódó települé si támogatás (továbbiakban: lakhatási támogatás) a szociálisan
rászoruló háztartásokré szé re aházÍ artás tagai által lakott lakás, vagy nem lakás cé ljára szolgálő
helyisé g fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viselé sé hez nyú jtotthozzájárulás. A
polgármester a villanyáram-' aví z- é s gázfogyasztás, a csatornah asználat é s a szemé t szá|lí tás dijához, a
lakbé rhez vagy aZ albé rleti dí jhoz, illetve atú zelőanyag költsé geihez lakhatási támogatástnyűjt az e
rende letben me ghatár ozott fe lté tel ek szerinti j o go sultnak.

(2)Lakhatási támogatásrajogosultazaszemé ly, akinek aháztartásábanazegy fogyasztási egysé gre jutó
havi jövedelem nem haladja meg aZ öregsé gi nyugdí j mindenkori legkisebb összegé nek t1o ,lr-at,
egyedül é lő eseté n 150 %-át é s aháztartás tagjai egyiké nek sincs vagyona. Azegy fogyasztási egysé gre
jutó havi jövedelem megegyezik aháztartás összjövedelmé nek é s a fogyasztási egysé gek összegé nek
hányadosával.

(3) A települé si lakhatáshoz kapcsolódó támogatás iránti ké relemhez csato]t jövedelemigazolásban 0.- Ft
havi jövedelem feltünteté se eseté n, a jövedelemmel nem rendelkező szemé ly ré szé re az illeté kes
munkaügyi kirendeltsé g álta| kiadott é s a munkané lküli regisztrációról szóló dokumentum csatolása
szüksé ges a ké relem elbí rálásához, ennek hiányában a ké relmet el kell utasí tani'

(4) A lakásfenntartási támogatás tekinteté benfogyasztási egysé g aháztartástagjainak aháztartáson belüli
fogyasztási szerkezetet kifej ező arány száma, ahol
a) aháztartás első nagykorú  tagjának arányszáma 1,0,
b) aháztartás második nagykoru tagjának arányszáma},9,
c) aháztartás minden további nagykorú  tagjának arányszáma 0,8,
d) aháztartás első é s második kiskorú  tagjának arányszáma szemé lyenké nt 0'8,
e) aháztartás minden további kiskorú  tagjának arányszáma tagonké nt 0,7'

(5) Ha aháztartás
a) (3) bekezdé s a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlé kban vagy fogyaté kossági

támogatásban ré szesül , vagy
b) (3) bekezdé s d) vagy e) pontja szerinti tagsáratekintettel magasabb összegű családi pótlé kot
folyósí tanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(6) Ha aháztartásban gyermeké t egyedülállóké nt nevelő szülo - ideé rtve a gyámoté s a neve1őszülőt _ é l' a
rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(7) A lakhatási támogatás eseté ben a lakásfenntartás elismert havi költsé ge az elismert lakásna gyság é s az
egy né gyzetmé tene jutó elismert költsé g szotzata. Az egy né gyzetmé tene jutó elismert travi t<ciú seg
összege 450 Ft.

(8) A lakhatási támogatás eseté ben elismert lakásnagyság



a) ha a háztartásban egy szemé ly lakik 35 m2.

b) ha a háztartásbanké t szemé ly lakik 45 m2,

c) ha a háztartásban három szemé ly lakik 55 m2,

d) ha a háztartásban né gy szemé ly lakik 65 m2'
e) ha né gy szemé lyné l több lakik aháztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság é s minden további

szemé iy után 5-i m2.
de legfeljebb a jogosult áItal lakott lakás nagysága.

14.S

(1) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költsé gé nek 30 oÁ-a, ha a jogosu|tháztartásában az egy fogyasztási

egysé gre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregsé gi nyugdí j mindenkori legkisebb összegé nek 50
%o-át,

b) a lakásfenntartás elismert havi költsé gé nek é s a támogatás mé rté ké nek (a továbbiakban: TM) szorzaÍ a.lta
a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egysé gre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mé rté ket
meghaladja,
de nem lehet kevesebb, mint 1 .000 forint, azza|. hogy a támogatás összegé t 100 forintra kerekí tve kell
meghatározni.

(2) Az (l) bekezdé s b) pontja szerinti TM kiszámí tása a következo módon törté nik:

TM:0,3- J-O.5NYM x 0.15
NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egysé gre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az
öregsé gi nyugdí j mindenkori legkisebb összegé t jelöli. A TM-et századra kerekí tve kell meghatározni.

(3) A lakhatási támogatást a ké relem beadása hónapjának első napjától egy é vre kell megállapí tatni.
(4) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapí tható meg, Í iiggetlenül a lakásban

é lő szemé lyek é s háztartások számátől.
(5) A (4) bekezdé s a|kalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbé r|etet, az albé rletet é s a jogerős

bí rói határozatta| megosztott lakás ré szeit.

A lakhatási támogatás egyé b felté telei

ls.s

(l) A lakhatási támogatás iránti ké relem benyú jtója, illetve a támogatás jogosultja az e rendeletben
foglaltakon tú l a jogosultság egyé b felté teleké nt köteles lakókömyezete rendezettsé gé nek folyamatos
biztosí tására.

(2) 
^ 

lakott ház vagy lakás rendezettsé ge akkor biztosí tott, ha a ké relem benyú jtója, illetve a támogatás
jogosultja
a) az ingatlan állagmegóvásáról é s rendelteté sszerű használatáról jövedelmi he|yzeté hez mé rten

gondoskodik, a szaké rtelmet, speciális munkaeszközöket, jelentos költsé get nem igé nylő
munkálatokat saját maga elvé gzi,

b) a helyisé gek járófelületeit é s berendezé si, felszerelé si tárgyait tisztántartja.
(3) A lakott ház vagy lakás udvara é s kertje akkor rendezett, ha

a) egy db kommunális szemé ttároló edé ny rendelteté sszerű használata biztosí tott,
b) az mentes a hulladé któl, gyommentes vagy felismerhető a gyommentesí té s é rdeké ben vé gzett

rendszeres tevé kenysé g,
c) apázsitnyí rt,kaszált vagy felismerhető a gondozása é rdeké ben vé gzett rendszeres tevé kenysé g,
d) aszabadban lé vő Lárgyak' felszerelé sek, tüzelő tárolása rendezett,
e) az ingat|anhoz tartoző kert rendelteté sszerűen használt, művelt,
0 a burkolt utak tiszták.



(4) A kerí té ssel határos terület rendezettsé ge akkor biztosí tott, ha mentes a hulladé któl é s az ott é |ő

növé nyzet terjedelmé vel nem akadáIyozza a közterület használatát.
(5) A járda tisztántartása akkor biztosí tott, ha mentes a hulladé któl, a felgyülemlett csapadé kví ztől, továbbá

a hó eltakarí tása. valamint a sí kosság-mentesí té s megtörté nik.
(6) Az árok tisztántartása akkor biztosí tott, ha mentes a hulladé któl é s abban a csapadé kví z e| tud folyni.

16.$

(1) A l5' $ (2)-(6) bekezdé sben meghatározott kötelezettsé gek teljesí té sé t a Hivatal helyszí ni ellenőrzé s
során vizsgálja.

(2) Amennyiben a ké relmezo, illetve a támogatásra jogosult lakókömyezete a meghatározott felté teleknek
nem felel meg, az elvé gzendo feladatok konkré t megjelölé sé t tartalmaző felszőlitás ké zhezvé telé től
számí tott 8 napon beltil koteles a kifogásolt hiányosságokat megszüntetni' melynek teljesí té sé t ismé telt
helyszí ni ellenőrzé s során kell vizsgálni.

(3) Amennyiben a ké relmező vagy a jogosult a felté teleknek felszólí tás ellené re Sem tesz eleget, a ké relmet
el kell utasí tani, vagy a megállapí tott támogatáSt meg kell szüntetni.

(4) Amennyiben a lakhatási támogatás iránti ké relmet a polgármester a (3) bekezdé s szerinti okból
elutasí da, vagy a megállapí tott lakhatási támogatást megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozőan a

dönté s jogerőre emelkedé sé től szánrí tott három hónapon belül a báztartás egy tagja sem nyú jthat be
lakhatási támogatás iránti ké relmet.

Születé si támogatás

17.S

(l) A születé si támogatáS a gyennek(ek) születé sekor. a gyennek(ek) nevelé sé hez nyú jtott egyosszegű
hozzájáru|ás.

(2) Születé si támogatásra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő szülő/törvé nyes ké pviselő,
amennyiben a gyermek(ek) származási helye a születé si anyakönyvi kivonat szerint Szigetbecse.

(3) A születé si támogatást a szülő a gyermek(ek) születé sé t követő 6 hónapon belül igé nyelheti. A határidő
elmulasztása j ogvesztő.
A ké relemhez csatolni kell:
a) a gyermek(ek) születé si anyakönyvi kivonatának másolatát,
b) a szülő/törvé nyes ké pviselő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermeket saját háztartásában
neveli.

(4) A születé si támogatás összege gyermekenké nt 20.000 Ft, mely összeget a támogatás igé nylé sé t követő
30 napon belül kell kifizetni a szülő/törvé nyes ké pviselő ré szé re.

Árvasági támogatás

18.$

(i) Az árvasági támogatás a kiskorú  gyermek(ek) szülője/szülei, törvé nyes ké pviselője/törvé nyes
ké pvi sel ő i hal ál e seteko r nyú j tott e gyö ssze gű ho zzáj árulás'

(2) Arvasági támogatásra jogosult a kiskorú  gyermeket saját háztartásában nevelő szülo/törvé nyes
ké pviselő, amennyiben a gyermek(ek) Szigetbecse közsé g közigazgatási területé n lakcí mmel
rendelkezik/nek

(3) Az árvasági támogatást a szülő a gyermek(ek) megárvulását követő 6 hónapon belül igé nyelheti. A
határidő elmulasztása j ogvesztő.
A ké relemhez csatolni kell:
a) a gyermek(ek)szü1ő/törvé nyes ké pviselőjé nek halotti anyakönyvi kivonatának másolatát,
b) a sznlőltörvé nyes ké pviselő nyilatkozatáÍ  arra vonatkozóan. hogy a gyermeket saját háztartásában
neveli.



(! Az árvasági támogatás összege gyermekenké nt 20.000 Ft, mely összeget a támogatás igé nylé sé t követő
30 napon belül kell kiftzetni a szú ló/tÓrvé nyes ké pviselő ré szé re.

Köztemetes

le.$

(1) A haláleset helye szerint illeté kes települé si önkormányzat polgármestere az Szt-ben meghatározottak
szerint gondoskodik az elhunyt szemé ly közköltsé gen törté nő eltemetteté sé ről.

(2) Különös mé ltánylást é rdemlő esetben a polgármester a köztemeté s költsé geinek megté rí té si
kötelezettsé ge alól ré szben vagy egé szben mentesí theti az eltemetteté sre kötelezett szemé ly.t.

(3) Jelen rendelet alkalmazásában különös mé ltánylást é rdemlő helyzet, ha
a) az eltemetteté sre kötelezett szemé ly családjában az egy fore jutó jövedelem nem haladj a meg az

öregsé gi nyugdí j mindenkori legkisebb összegé nek 700%io-át, egyedül é lő eseté n l5OoÁ-át é s
b) a fizeté sre kötelezett, illetve családja nem rendelkezik olyan é rté kű forgalomké pes vagyonnal,

amelyből a köztemeté s koltsé ge kiegyenlí thető é s
c) a temeté si költsé geket ahagyaté ktárgya sem biztosí tja.

III. Fejezet
Szociális alapszolgáItatások

Ellátási formák é s igé nybevé telük

20.s

(l) Szigetbecse Közsé g Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) á|tal nyú jtott szociális
a|apszo|gáItatások:
a) é tkezteté s,
b) családsegí té s
c) házi segí tsé gnyú jtás
d) jelz&endszeres házi segí tsé gnyú jtás
e) nappali ellátás

(2) 
^ 

szociális alapszolgáltatások igé nybevé tele - ha jogszabály máské nt nem rendelkezik - önké ntes' az
ellátást igé nylő vagy törvé nyes ké pviselője ké relmé re törté nik.

É tkezteté s

21.S

(l) Az é tkezteté s kereté ben azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg é tkezé sé ről
kell gondoskodni, ak1k azt önmaguk, illetve eltartotdaik ré szé re tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
ké pesek biztosí tani.

(2) Az é tkezteté s vonatkozásában szociálisan rászorult az, aki
a) átmeneti vagy krónikus betegsé g miatt megromlott egé szsé gi állapotú  vagy
b) kora vagy egé szsé gi állapotamiatt lakásához kötött vagy
c) fogyaté kossággal é lő vagy
d) szenvedé lybeteg vagy pszichiátriai beteg

(3) Ké relmezőnek a (2) bekezdé sben megjelölt felté telek közül legalább egy felté telnek kell megfelelni. A
(2) bekezdé s a), c), d) pontjai szerinti egé szsé gügyi állapotra vonatkozó felté teleknek való megfelelé st a
ké relmező háziorvosa vagy szakorvos igazolja.

(4) Annak a rászorulónak, aki kora vagy egé szsé gi



(5) állapota miatt lakásához kötött, az Önkormányzat a házi segí tsé gnyú jtás köré ben biztositja az
é tkezteté st.

(6) Az é tkezteté st az Önkormányzata Családsegí tő Szolgálatinté zmé nyé n keresztül biztosí tja.

Házi segí tsé gnyú jtás

22.5

(1) Házi segí tsé gnyú jtás kereté ben a szolgáltatást igé nybe vevő szemé ly saját lakókörnyezeté ben kell
biztosí tani az önállő é letvitel fenntartása é rdeké ben szüksé ges ellátást.

(2) A házi segí tsé gnyú jtás kereté ben biztosí tani kell:
a) azalapvetó gondozási, ápolási feladatok elvé gzé sé t.
b) az önálló é letvitel fenntartásában, aZ ellátott é s lakókömyezete higié né s körülmé nyeinek

megtartásában való közreműködé st,
c) a veszé lyhelyzetek kialakulásának megelőzé sé ben, illetve azok elhárí tásában való segí tsé gnyú jtást,
d) segí tsé gnyú jtástaz ellátást igé nybe vevőnek a környezeté vel való kapcsolattartásában'
e) az ellátást igé nybe vevő segí té sé t a számukra szüksé ges szociális ellátásokhoz va|ő hozzájutásban.

l . Az Önkorm ány zat ellátási kötelezettsé gé nek C saládsegí tő Szolgálat
inté zmé nyé n keresztül tesz eleget.

IV. fejezet
Gyermekvé delmÍ  támogatások

23.S

Gyermeké tkezteté si té rí té si dí jkedvezmé ny

(1) Az önkormányzat 20 %o é tkezé si té rí té Si dí jkedvezmé nyt biztosí t a szigetbecsei nevelé si-oktatási
inté zmé nybe járó óvodáskorú  gyermekek é s általános iskolai tanulók ré szé re.
(2) 

^ 
szemé lyi té rí té si dí jat - a Gyvt. 148. $ (5) bekezdé sé nek b) pondában biztosí tott normatí v

kedvezmé nyt é s az (1) bekezdé sben foglalt kedvezmé nyt figyelembe vé ve - az inté zmé nyvezető ál|apitja
meg.

V. fejezet
Gyermekj ólé ti alapellátás

24.$

(l) Szigetbecse Közsé g Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) á|tal nyú jtott gyermekjólé ti
alapel1átások:

a) gyermekjólé ti szolgáltatás,
b) gyermekek napközbeni ellátása.

(2) Az önkormányzat az (l) bekezdé s a) é s b) pontjában meghatározott gyermekjólé ti szolgáltatást a

Ráckeve é s Kömyé ke Gyermekjólé ti é s Családsegí tő Inté zmé nyfenntartó Társulás kereté ben a Ráckeve
é s Környé ke Gyermekjólé ti é s Családsegí to Szolgálat ú tján biztosí da té rí té smentesen.



(1)
(2)

V. fejezet
Zárő rendelkezé sek

2s.s

A rendelet 2015. március 1. napjrí n lé phatályba.
A rendelet hatályba lé pé sé vel egyidejűleg hatályát vesái Szigetbecse Közsé g Önkormanyzat Ké pviselő-
testületé nek a pé rubeli é s termé szetben nyujtott szociális é s egyes szemé lyes gondoskodást nyú jtó
ellátások helyi szabálya2Lszőlő 812011. (VI. 28.) <inkormányzatirendelete.
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Kihirdeté si zráradé k:

A rendelet kihirdetve 2015. februar 26. napjé n a Szigetbecsei Közös ÖnkormanyzatiHivatalhirdetőtáblájrí n.
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/ Jancső Emtí ke
i\._t Jegyzo



1. mellé klet a 3l20l5. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Ké relem
A ké relem benyú jtásának tárgya:

! rendkí vülitelepülé si támogatás' ezen belül

I-J települé si temeté si támogatás

l-l teleptilé si eseti gyógyszertámogatás

Ll teleptilé si eseti támogatás

-- köztemeté s költsé geinek megté rí té se alóli mentesí té s'

lr l akhatáshoz kapc solódó te lepülé  si támo gatás,

! születé si támogatás,

L- árvasági támogatás

L-' szociális alapszolgáltatásoké rt fizetendő té rí té si dí jjal összeftiggő mé ltányosság gyakorlása.

Ké relmező:

Neve: ...Születé si neve:........

Anyja neve:......... .........TAJ száma;

Születé si helye, ideje: ..Állampol gársága:

Tartőzkodási helye:

Elé ré si lehetősé ge:

A lakásban é letvitelszerűen együtt é lő' közeli hozzátartozőkz

Né v
(anvia neve)

Születé si hely, idő Rokoni kapcsolat Jövedelem

A lakásban a gyermekkel é s családjával együtt é |ő egyé b szemé lyek adatai:

Kapcsolat,
együtté lé s minősé g

Né v Születé si hely' idő



Települé si eseti ámogatás eseté n atámogatás összegé t az alábbi okból igé nylem:

! betegsé g
! gyermek iskoláztatása (tankönyv- é s tanszervásárlás, é tkezteté s té rí té si dí jának kifizeté se)
! közüzem i szám|atartozás ki e gyenl í té  se
n tüzelővásárlás

r. elemi kár elhárí tása
J egyé b:

Haláleset eseté n kitoltendő:

Elhunyt neve: .....'... .................Lakcí me:

Haláleset dátuma:..... ...............Hozzátartozői minősé g:
A temeté s összköltsé ge: ..............

Kijelentem, hogy az elhalt hozzátartozőm é |etbiztosí tással, hadirokkant járadé kkal, tartási,
é letjáradé ki' öröklé si szerződé ssel rendelkezett lnem rendelkezett. (megfelelő aláhú zandó!)

A települé si támogatás kifizeté sé nek formája:

iházipé nztárból
l postai ú ton
l bankszámlára, szám|aszám;.,....

A települé si támogatás igé nylé sé nek ré szletes indokolása:

Vagyoni adatok

1. Ingatlantulajdon:
..........város/közsé g ú tlutca................hsz.,

alapterülete: ..........'..........m2,tulajdoni hányad aszerzé sideje: '... é v.

Becsült forgalmi é rté k: ...'...Ft.

2. Gé pjármí i
szemé lygé pkocsi: .. tí pus: , rendszám:
a szerzé s ideje' valamint a gyártás é ve: .....................'.......é v.

Becsült forgalmi é rté k: .'................. Ft.



Jövedelmi adatok

A jövedelmek tí pusai A ké relmező
jövedelme

A ké relmezővel
közös

háaartásban é lő
házastárs
(é lettárs)

iövedelme

A ké relmezővel
közös

háaartásban é lő
egyé b rokon
jÖvedelme

Osszesen

l. Munkaviszonyból,
munkavé gzé sre/fo glalkoztatásra
irányuló egyé b j ogviszonyból
származó iövedelem é s táppé nz
2. Társas é s egyé ni vállalkozásból,
őstermelői, i|letve szel|emi é s más
önálló tevé kenysé gből származó
iövedelem
3. Nyugellátás, megváltozott
munkaké pessé gti szemé lyek ellátásai
(pé ldául rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátáS), korhatár előtti
ellátás, szolgálati j árandóság,
balettművé sze-ti é led áradé k,
átmeneti bány ászjáradé k, időskoruak
járadé ka, a nyugdí jszeni rendszeres
szociális ellátások emelé sé rő1 szóló
i oeszabálv hatálya a1á tartozó ellátás
4. A gyermek ellátáSához é s
gondozásához kapcsolódó
támogatások (különösen: GYED,
GYES, GYET, családi pótlé k,
gyermektartásdí i. árvaellátás)
5. onkormányzat, járási hivatal é s
munkaügyi szervek által folyósí ton
rendszeres pé nzbeli ellátások
6. Egyé b jövedelem (különösen:
kapott tartás-, ösáöndí j,
é rté kpapí rból származő jövedelem,
kis összesű kifizeté sek stb.)
7. A család összes nettó jövedelme

8. A család összes nettó jövedelmé t
csökkentő té nyezők (ftzetett tartásd í j
összege)

Egy fore jutó havi családi nettó jövedelem (ügyinté ző tölti ki!): ...... Ft/hó.

Hozzájárulok a ké relemben é s nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatásban törté nő
f e|használásához,keze|é sé hez.

Büntetőjogi felelőssé gem tudatában kijelentem' hogy a fenti adatok é s a benyú jtott okmányok a valóságnak
megfelelnek.

Tudomásul veszem' hogy a közölt adatok valódiságát az Önkormányzatellenőrizheti.

Szigetbecse

ké relmező aláirása


