Görgeteg Község önkormányzata

Képviselő * testületének

mu"Í#!lÍ,"SI;|'u".*

a szociális igazgatásról és a szociális etlátások helyi szabálYozásáról

* testülete a szociális tgazgatásről és a
Görgeteg község Önkormány zatának képviselő
(1) bekezdésében,
szociális ellátásokról szóló 19'93. évi III. törvény (továbbiakban: Szt,) 10 §
(3)
25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26 §-ban, 32 § (1) bekezdés b) pontjában, 32 §
|34lE.
§._ában, a
bekeidésében,45 § (1) |ekezdésében, 132 § (4) bekezdés g) pontjában,
gyermekekvedehérol és a gyáműgyiigazgatásról szóló 1991. évi xXK. törvény 18 § (2)
úLkezdésében,a 131. § (t)-bekeidéréb.., kapott felhatalmazás alapjtn, Magyarország
Alaptörvénye 32. cir<rr ()Í bekezdésébenmeg]tatározott valamint Magyarország helyi
8, pontjaban
önkormányzatairól szőlő 2OI1. évi CLXXXX. törvény 13. § (1) bekezdés
biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet

Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §.

E rendelet célja, hogy az önkotmányzat területén megállapítsa a szociá|is ellátások Pénzbeli,

a szociális
természetbeni, és a szociális ellátás személyes gondoskodásának formáit és módját,
ellátásokra valÓ
ellátás iránti kérelem benyújtásának, és egyéb eljárási szabályokat, a szociális
gar
anciált.
j o go sultság feltétel eit, val amint érvényes s é gének

A rendelet hatálya
2. §.
a rendelet hatálya az

Szt.3.

(1)

A pénzbeli és természetbeni ellátásokra vonatkozőan

(2)

A személyes gondoskodást nyujtó ellátások tekintetében az ÖnkormÍnyzaÍ által szewezett,

§.-ban

meghatár ozottakra terj ed ki.

terjed ki.
valamint az önkonnányzattárstúási megállapodás alapján biztosított ellátásokra

6.§-ában meghatározott, az önkormányzat illetékességiteruletén lartőzkodő
igénYbevételekor
t u;temutu1 személyekre, ámennyiben a hajléktalan személy az el|átás
nyilatkozatában Göigeteg község köztgazgatási területét tartózkodási helyként megjelÖlte.

(3)

Az Szt.

ellátások tekintetében a fentiekben
@) Az Szt. 7,§-ának (1) bekezdésében meghatározott
a kÜlfÖldiek
iogtultu1o1 túlmenően áz Eurőpai Szociálii Kartát megerősítő országoknak
XXXIX,
évi
200L
szóló
beutazásáről, magyaro rszági tartózkodásáról és bevándorlásáról
is,
törvény rendekeáei szeriit jogszerűen Magyarországontartózkodó államPolgáraira

Szmtv. szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező szeméIYre,
szeint a
aÁennyiben az ellénás igénylésénekidőpontjában az Szmtv-ben meghatározottak
területón
jogát
Magyarország
a
srabai mozgás és a 3 tronapot meghaladó tafiózkodási
rendelkezik.
gyakorolja, Áennyibe n az el|itásidőpontjában érvényes tartózkodási engedéllYel

(5)

Az

Elj árási rendelkezések

3.§
(1) E íendeletet, az Ig93.III. törvényben, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

63/2006. (IIL
igénylésénekés megáll apításénak,valamint folyósításának részletes szabálYairÓl
ának szabálYairól
z:l .1'wormanyrendeíetben , az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolás
nyujtó
gondoskodást
szőlő 6212006. (III. 27.) KoÁán;yróndeletben, valamint a személyes
foglaltakkal
szociális ellátások tédté;id|Járő| szőIő 29l!993. (II. 17.) Korrnányrendeletben
együtt kell alkalmazni.

ellátások
(2) Ha e rendelet eltérő szabáIy nem állapít meg a pénzbeli és természetbeni szociális

mógállapítása iránti kérelmet a

láUoai Közös

Önkormányzati Hivatal GÖrgetegi

Kiréndeltségén(a továbbiakban: hivatal) lehet előterj eszteni.

A rendeletben szabáIyozott, társulás alapjánellátott szeméiyes gondoskodás igénYbevétele
iránti kérel met azadott intézm ény vezetőjénél kell szóban, vagy Írásban elŐterjeszteni,
(3)

más ellátásra lenne
(4) Amennyiben a szociális ellátást kérő azáltala kérelmezettellátás helyett
jogosult, elTe a tényre figyelmét fel kell hívni, illetőleg amennyiben a benyújtott iratok alaPján

uÁuk feltételei fennállnák az e\Iátástrészére hivatalból meg kel1 állapítani.

(5) Az egyes szociális pénzbeli és természetbeni, továbbá személyes gondoskodás kÖrébe
iartoző álgaltutarokról, az ellátásokkal kapcsolatosan a hatáskört gyakorló szetvnek
tájékoztatási kötelezettsége van az ügyfél felé.
(6)

A

illetve szÜkség
döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei,

szerint kömyezettanulmány

alapj án köteles meghozni,

kell környezettanulmányt készíteni, valamint mellőzni kell a jövedelem-nYilatkozatot
jr'u .rugyoni helyzetről szóló nyilatkozat ot az egy éven belüli ismételt kérelem esetén, lra a
kérelmező körülményeiben köztudottan jelentős váItozás nem kÖvetkezett be.
(7) Nem

ke1l
(8) A rendelet által alkalrnazott fogalmak értelmezéséreaz Szt.4. §.-ában foglaltakat
alkalmazni.

4. §.

valamint
A szociális ellátásravaló jogosultság elbírálásához akérelmező akérelmében saját,
nyilatkozni,
háztartásban lakó szémélyekadatairól, jövedelmi viszonyairÓl kÖteles
,rá.
egYidejűleg
"gy
benyújtásával
továbűáa jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem
szereplő adatokat,
becsatolni. A kérelemnek tarlalmazni kell azSzt. i8. §. a)_1) pontjaiban
(1)

gosultság megáIlapításakor
hónap
a.) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző
jövedelmét
t.; u n.11 havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jÖvedelem esetén a
(2) A

jo

jÖvedelem egy
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szeruett
havi átlagát kell figyelembe venni.
(3) A jövedelem igazolható
megelőző hónaP
a./ havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását
nettó átlagkeresetéről szóló munk áltatőí igazoIáq,

ellátást
b./ munkánélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folYÓsított
igazolás;
igazolő szelvény, ennek hiányaban a munkaügyi kirendeltség által kiállított
megelŐző
benYÚjtását
kérelem
a
c.l társadalombiáosítás keretében folyósított ellátások esetén
bankszámla
hónapban kifizetett ellátást igazoilő szelvényt, ellen hiányában az utolsó havi
kivonat;
d./

vállalkozó esetén az illetékes APEH igazo!ását,

év személyi jövedelemadó

a kérelem benyújtását megelŐző gazdasági

alapjáról.

(4) Nincs szükség igazo|ásra azon adaíok tekintetében, amelyek a hivatal nYilvántartásában
i.ít.m.tot , valamió közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabáIYairÓl szóló
2004.éviCXL törvénv 36.§] (2) - (3) bekezáésében foglaltak szerint az adat, illetve azigazo|ás
beszerezhető,
gyelmen kívül kell hagyni
jÖvedelmet,
- a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres
- a vállalko zásiőI származó iövedelmet, feltéve, hogy aválla|kozási tevékenYség
megszűnt,
- a közmunkából, közhasznú munkéhőI,vagy közcélú munkabÓl szárm:az,Őhavi
jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét,

(5) A j övedelemszámításnál

fi

5. §.

jogosultság
(1) A hivatal a beérkezetí kérelmeket döntésre előkészíti, a témogatásra valÓ
javaslatot tesz a hatáskÖr
iennállását folyamatosan figyelemmel kíséri,és szükség esetén
gyakorlójának a támogatás megszüntetésére.

ellétás célja pénzbeli kifizetéssel nem biztosíthatÓ, Úgy a segél}'t
kázvetlenül a szolgált atőhoz, yagy az étkezést nyujtó intézményhez, illetve kijelÖlt intézménY

(2) Amennyiben

az

v ezetőj éhez i s utalható.

Az ellátások megállapítása
6. §.

A képviselő_testül et az erendeletben szabáIyozott szociális ellátásokkal kaPcsolatos egYes
a szociális
hatáskörét a Szociális Bizottságra és a polgármesterre ruházza át. A Polgármester
(1)

ellátás tárgyéhan - átrvhiaott hatáskörben - hozott döntéséről ltatározatothoz.
(2)

A polgármester általhozott határozatok ellen

tip"isóto-Testülethez lehet fellebbezni, melyet

a

a kézhezvételtől számított 15 napon belÜl a

hivatalhoz kell benyújtani.

(3) A fellebbezést az iratok csatolásával a Képviselő-testület kÖvetkező Ülése elé terieszti,
vagY
kivéve, ha a Ket. al,apjan a határozatot hozó saját hatáskörében hatátozatát módosítja,
visszavonja.

A pénzbeli, természetbeni eltátások kifizetése, folYÓsítása
7. §.

(1) A pénzbeli ellátások kifizetése a hivatal pénzügyi ügyintézőinek feladata, a dÖntésre
jogor.rit határozata alapjarl. A megállapított támogatást bankszámláratörténő utalással, illetve
keretem esetén a jogosult személyesen veheti át ahivatalházipénztérában,
való kifizetés minden hét szerdai napján 8-I2 Őráig, délután 13-16 Óra
(2)
törlénhet. .
között^házípénztárból
(3) Lze rendeletben nem szabáIyozott eljárási kérdésekben aközigazgatási hatósági eljárás és
valamint a
,rotgattuta, általános szabáIyairől szóló 2OO4. évi CXL. tv. (Ket.) rendelkezéseit,
,ro.]áli. igazgatásről és szoóiális ellátásokról szóló többször módositott 1993. évi III. tv.-ben
foglalt eltéréseket kell alkalmazni.
(4) A jogtalanul igénybe vett ellátás megtédté sére azSzt.17 . §.-ban foglaltakat kell alkalmazni,

II. Fejezet

Szociális rászorultságtól függő ellátások

Az ellátások formái
8. §.

képviselő-testület a szociális rászorultság esetén a jogosult számára az Szt-ben nyujtott
pénzbeli és természetbeni ellátások kiegószítéseként a rendeletében meghatározott feltételek
szerint az alábbi pénzbeli ellátást állapítja meg:

A

a) Létfenntartási gondok enyhítéséheznyújtott rendkívÜli telepÜlési támogatás,

uj Eurunyt szemé§ eltemettetésének költségeihez nyújtott telepÜlési támogatás,
c) Gyermek érdekébennyújtott települési támogatás,
támogatás.
o) rur.nuteshoz kapcsolódó rend§zeres kiadások viseléséhez nyújtott telePÜlési
Települési támogatás
9. §.

(1) A települési támogatás megáIlapítására a szociális igazgatásrŐl és szociális ellátásokrÓl
szóló tör-vény 45.§-ában mefltatározott feltételek fennállása esetén kerül sor.
(2)

A települési támogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként egyarént nyújthatÓ.

(3) Természetbeni eilátást kell megállapitani akkor, ha
a.) a kérelem effe irányul,

b.j amennyíben azellátásban részesülő életvitele alapján az ellátás természetbeni nYÚjtása
indokolt vagy célrav ezetőbb,

(7553
(4) A kérelmet a Lábodi Közös önkormányzatt Hivata| Görgetegi Kirendeltségén
(1,
dárg"t"g, Fő u, 24.) lehet benyújtani az e céIra rendszeresített formanyomtatvánYon

melléklet).
nem
(5) Ha feltételezhető, hogy atámogatást kérő életvitele miatt, a megállapitott támogatást
a család érdekében,vagy akér1 célra használja fel, a megállapított támogatás

1.

családgondozőnak,
szociális bizottság elnökének,
védőnőnek,
óvónőnek, pedagógusnak is kiutalható, aki a támogatás felhasználásáről
számol el, az összeg átvételétől számított 8 napon belül,

2.
3.

4.

számlával

Létfenntartási gondok enyhítéséheznyújtott rendkívÜli telepÜlési támogatás
10.§

A Képviselő _ testület az e

(1)

rende|efben meghat ározottak szerint nyújt telePÜlési támogatást

vagY
létfenntartást veszély eztető rendkívüli élethelyzetbe kerÜlt, valamint időszakosan
tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére.

a

A települési támogatást

(2)

a

közös

háztartásban élők közül csak az egyik családtag kérlreti.

A települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni,akik:
gondoskodni,
u.; örr-uguk,llletve családjuk létfenntarlásáról más módon nem tudnak
továbbá települési támogatás nffi tható,

(3)

b.) alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, gyógyszerkÖltség,
elemi kár, kdzi sh elyzet e|háútásár a,
c.) ellátatlan regisztrált GYE,S-ről visszatérő munkanélküliek támogatására,
ze sülő munkané lkül i ek
e llátatlan r e gisztr ált korábban ápo lási díj ban ré s

támogatására,
d.) élelmiszer, ruha, téli tüzelő (fa) vásárlás céljára,
gatás
e. ) hul ad éks z ál lítás i kö zszol gáltatás kö lt s é geinek támo
1

áú:roz.

települési támogatásban csak azt a személl lehet kérelemre részesíteni, akinek
családjában az egy főreázNnított családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

(4)

A

összegének I50 oÁ_át, egyedtil élő esetén 200 %_át nem haladja meg.

(5) A (3) bekezdés c) pontja alapján megállapított támogatás esetében az egy fore számított
meg.
csatadi.lovedelem ur'oi"gsógi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladhatja
(6)

A tárnogatás alkalmanként, évente azonbanlegfeljebb 3 alkalommal

(7)

A támogatás megállapítását

a képviselő_testület a

adhatÓ.

Szociális Bizottságra ruházza át.

Létfenntartási gondok enyhítéséheznyújtott rendkívüli telepÜlési támogatás Összege
11.§.

(1)

A

létfenntartási gondok enyhítéséheznyújtott települési támogatás Összege esetenként

magasabb nem
2000.- Ft-nál kevesebb, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb Összegénél
1ehet.

Ethunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott telepÜlési támogatás
12.§.

(1) A képviselő-testület települési támogatást áIlapíthat meg annak a GÖrgeteg kÖzségben
lakcímmel rendelkező személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott,
(2) Atámogatás annak a személynek nyújtható, akinek családjában az egy főre számított családi
jorr"a"t"r1u, öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 oÁ,át, egYedÜl élő esetén
800 %-át nem haladja meg.

támogatás iránti kérelmet legkésőbb a temetés napját követő 30 napon belÜl lehet
benyújtani a Hivatal szociális ügyintézőj énél.

(2)

A

(3)

A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell:
a.) a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlákeredeti példánYát,
b.) a halotti anyakönyvi kivonatot.

(3) bekezdésben meglattrozott számlákat és anyakönyvi kivonatot a kérelmezőnek
vissza kell adni.

A

(4)

A támogatás megállapítása szempontjából
130.000 Ft.

(5)

a

helyben szokásos legolcsóbb temetés Összege:

oÁ-ánáI,
segély összege nem lehet kevesebb a (5) bekezdésben megállapított Összeg I0
de nem haladhatja meg a 20000 Ft-ot.

(6)

A

(7)

A

(8)

A

támogatás közvetlenül a temetkezési szolgáltatónak ftzethető,
a.) ha a kérelem er:re irányul,
t.) na a döntésre jogosult úgy ítélimeg, hogy az ellátásrajogosult életvitele alapján az
ellátás természetbeni nyújtása indokolt és célravezetőbb.
támogatás megállapítását a képviselő - testület a polgármesterre ratnázza át.

Gyermek érdekébennyújtott települési támogatás
13.§.

A települósi támogatás annak a gyermeket nevelő személynek adhatÓ, akinek a családjaban
neÁ haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
főie jutó
ir'
'2O0 havilovedelem
"gy
%-ái és a gyermeket gondo ző család létfenntarlási gondokkal kÜzd, vagY
ossiegének
(1)

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
(2)

A támogatás nyújtható

a.) gyermek születéséhez,

b.) gyermekhez kapcsolódó egyéb kiadásokhoz

kapcsolódó többletkiadások

miatt.

A települési támogatás egyszeri összege gyermekenként 2.000,- Ft-nál kevesebb nem lehet,
jr'gy.r-.1enként ha=vonta a mindenkori öregségi nlugdíj legkisebb összegét nem haladhatja
(3)

meg.
(4)

A gyermek

születése esetére nyújtott támogatás összege 15.000 Ft.

jÖvedelmére valÓ tekintet
(5) Különös méltánylást érdemlő esetben (P1.: szÜletés) a kérelmező
nélkül is részesíthető támogatásban.

(6) A támogatás természetbeni formájárőI az eljárás során az Összes kÖrÜlménl't mérlegelve
kell dönteni.
(7) Azösszes körülményt mérlegelve elsősorban akkor állapítható meg természetbeni ellátás
formájában a támogatás, ha
a.l akérelem a gyermek tanszer ellátásának tárnogatására, illetve téfitósi díj támogatására irányul,
b./ a kérelem a gyermekétkezés tédtésidíjának hátralékára irányul,
gyermek nec./ feltétele zhetá',hogy a szülő ( gondozó ) a pénzbeli támogatást nem a
velésére,gondozására fordítj a.

az
(8) Amennyiben atámogatást természetbeni ellátás formájában biztosítják, Úgy a támogatást

önkormányzat
(9)

A

az illetékes intézménynek utalja át.

támogatás megállapítását a képviselő

-

testület a Szociális Bizottságra ruházza át.

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nYÚjtott
települési támogatás
14.§.
(1) A Képviselő_testül et az erendeletben meghatározottak szerint nyujt telepÜlési támogatást
személYek
a Íakhatashoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez a csa|ádok, illetve

részére.
(2)

A települési támogatást

a

közös

háztartásbanélők közül csak az egyik családtag kérheti.

települési támogatásban elsősorban azokat a bejelentett lakcímmel rendelkező
lakóéPÜlet
személyekei irrdotolt résiesíteni,akik az általuk életvitelszerűen használt ingatlan,
tudják
nem
vagy
nehezen,
lakhatáiához kapcsolódó rendszeres kiadásokat saját erőből

(3)

A

megfizetni.
(4)

A laküat áshozkapcsolódó rendszeres kiadások elsősorban az aIihbiak:

a) villanyszámla,

b) fritési koltségek (gázszám|a, fatúzelő vásárlás),
c) kö züzem i v izszo|gáltatás száml,áj a,
d) hull adék kőzszolglltatás szám|áj a,

A települési támogatás egy évre kerül megállapításra

(5)

napjától.

a kérelem benyújtása hónapjának első

(6) A támogatás megállapitása iránti kérelnret a Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal
Görgetegi Kirendeltségén(7553 Görgeteg, Fő u, 24.lehet benyúj tani az e célra rendszeresített
formanyomtatr,ányon (2. mellékiet).

(7)

A

települési támogatásban csak azt

a

személyt lehet kérelemre részesíteni,akinek

háztartásában az egy főre szánrított jövedelrne a 40.000 Ft-ot nem haladja meg. Egyedül élő
esetében a jövedelemhatár szintén 40.000 Ft.
(8) A települési támogatás összege 4.000 Ftlhó,
(9) A támogatás megállapítását a Képviselő-testület a Szociális

A

Bizottságra ruházza át.

gyermekétkeztetés települési támogatása
15.§.

(1) Az önkormányzat a gyermekek napközbení ellátását óvodai ellátás, illetve iskolai napközis
ellátás keretében biztosítj a.
(2) Az önkormányzat képviselő-testúlete étkezésitérítésidíjkedvezménybenrészesíti azokat a
gyermekeket, akik nem részesülnek sem állami normatív kedvezményben és a gyermekek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezrnényre való jogosultságát sem állapították meg.
(3) Az étkezésikedvezmény a szernélyi térítésidíj 100 %-a.

(4) A kedvezmény hivataiból kerül megállapításra. A létszámról és a térítésidíjkedvezmény
összegéről az éle|mezésvezető írásban rájékoztatja a hivatal pénzügyi munkatársait.

(5)

A

meghatározott étkeztetésikedvezmérry pénzügyi forrása az e célra is kapott állami
éves költségvetésében e célra elkülönített összeg.

támogatás vagy a községi önkormányzat

(6) Az étkezésitérítésidíjkedvezményazokaí a görgetegi gyermekeket illeti meg, akik a
Görgetegi Általános Iskolába illetve a Görgetegi Napkoziotthonos Óvodába járnak.
(7)

A támogatás megállapítását

a

Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
III. Fejezet

Szociális szolgáltatások

Az ellátások formái
16.§.
(1) Az önkormányzat és a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ, illetve annak Lábodi
Intézményegysége a következő szociál is alapszol gáltatásokat biztosítj a:

a.) étkezteíés
b .) házi s egíts é gnyúj tás
c.) családsegítés
d.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
e.) közösségi ellátás
f.) támogató szolgáltatás
g,) falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás
(2) Az önkormányzat - amennyiben a településen az alapellátás keretében nem gondozható
rászoruló van - más szakosított ellátás igénybevételéheza rászorulóthozzásegiti.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokróI, azokigénybevételéről,valamint afizetendő
te.iteri díjakó1 izőlő szabáIyokat Nagyatád Város Önkormányzata KépviselŐ-testÜletének a
gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásáról szÓlÓ ÖnkonnénYzati rendelete
(3)

tartalmazza.

Tanyagondnoki szolgáltatás
17.§.

Tanyagondnoki szolgáltatás keretében az önkormányzat enyhíti a telePÜlés
irrter*enyniányáből eredő iátrányait, biztosítja az alapvető szükségletek kielégítésétcélző

(1)

szolgáltatásokhoz valő hozzájutást, valamtnt az egyes alapszolgá|tatásokhoz valő hozzájutást,
valÁint segíti az egyéni és a közösségi szirrtű szükségletek teljesítésétezen belül.
(2) Azellátás irántitérelmet Görgeteg község polgármesterének kelt benyújtani, a kérelemről
a Polgármester

dönt'

VI. Feiezet
Vegyes és zárő rendelkezések
18.§.

(1)

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetésérŐl a jegYző

gondoskodik.

rendelet hatálybalépésével,a szociális igazgatásrŐl és a szociális ellátások helYi
sz',abályozásáról szóló többször módosított 4l20to. (V.5.) rendelet hatályát veszti.

(2)

A

(3) 2015. évben a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nYÚjtott telePÜlési
iáogatást a lakásfenntartási tárnogatással rendelkező személy csak annak IelÍtratát kÖvetően

igényelheti"
Görgeteg,

SNagyso-LL:
Balázs
jegyző

kihirdetve:
Görgeteg, 2015, március 2,
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1.mellékleta4l20t5.(ru.1.)önkormányzatirendelethez

Kérelem

a települési támo gatás megállap ításához

Szül.hely:..

..........Szül,idő:""""""

Anyja neve:......,..
Társadalombiztosítási azonosító je1: ..
Családi állapota: egyedülálló (haj adon, nőtlen)

Házastfu s áv a| l él ettár s áv aI éI
Házastár sától külön élő

Elvált
özvegy
Lakcíme:...
Taftőzkodási hely:.

Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy
me gfelel ő r é sz aléltűzandó).

A kérelem benyújtásárrak időpontj
közeli

ho

zzátatlozók adatai
Név

c)

kérem.

helyemen élek (a

ában atelepülési támogatást kérővel kÖzÖs házÍulásban é|Ő

:

Születési hely,
idő

A települési támogatás megállapítását

a)
b)

a ártőzkodási

Anyja neve

létfenntartási gondok enyhítéséhez
elhunyt személy eltemettetésének költségeihez
gyermek érdekében nyújtott támogatásként
- gyermek születéséhez
- gyermekhez kapcsolódó egyéb kiadásokhoz

Társadalombiztosításr
Azonosító Jele (TAJ)

jelÖlhető
(A megfelelő betűjel bekarikázandó, illetve aláhűzandő egyidejŰleg csak egy forma
meg.)

Elhunyt személy eltemettetéshez kért támogatás esetén, a halotti anyakÖnYvi kivonat másolatát
és a temetési számlát, gyermek születéséhezkétl'támogatás esetén a szÜletési anYakÖnYvi
kivonat másolatát mellékelni kel1.

Kérelem
indoka:

A
A jövedelmek típusat

A kérelmező
jövedelme

kérelmezővel
közös
háztartásban
élő házastárs
(élettárs)

iövedelme
1.MunkaviszonybőI,
munkavégzésre irányuló egyéb
j ogvi szonyb őI származő
jövedelern és táppénz
2. Társas és egyéni
váll alkoz

ásb

őI szétrmaző

iövedelem
3. Ingatlan, ingó és
vagyontárgyak értékesítésébő1
szánr..aző iövedelem
4. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb nyugdíj szerű
ellátások
5. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
ellátások (különösen
GYED,GYES, GYET, családi
p ótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás)
6. Munkaügyi szervek által
fol yó sított rendszeres p énzb eli
ellátás
7. Föld bérbeadásábőI származő
jövedelem
8. Egyéb (különösen: kapott
taft ás-, ösztöndíj, érlékpapírból
származő j övedelem, ki s ös sze gű
kifizetések stb.)

A kérelmezővel
közös báztartásban
élő egyéb rokon
jövedelme

összesen

9. Összes bruttó iövedelem
10. Személyi jövedelemadó

vagy

előles összege
1 1. Egészségbiztosítási és
nl.uedíi i árulék ö sszege
i 2. Munkavállalói járulék
összese
13. A család összes nettó
iövedelme |9-(1 0+1 1+12)l
14. A család összes nettó
jövedelmét csökkentő
ténv ezőkftutásdíi ö s szege)

15.

KI! ^ZÜcyrNrEZo

ToLTI

Önkormán yzat által fo l yó sított
rendszeres pénzbeli ellátás (a
szo ciáli s igazgatásr őI
és a szociális ellátásokról szóló

1993.évi III.tv.4.§(1) bek. i)
pontia)

Egy fore jutó havi jövedelem (ügyintéző tölti

ki):

",, " ""Ft/hó

kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok valódiságát igazolő iratokat, melYek 30
napnál régebbiek nem lehetnek.

A

Egyéb nyilatkozatok:
rti"t.tojogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent leírt adatok a valóságnak
megfelelnek.
HoZzájáruIok allhoz, hogy személyes adataimat (gyermekeim adatait) a jogosultság
me gállapítása és telj esítése célj áb ó1 kezelj ék,

Görgeteg,..

2.mellékleta4l20L5.(ilI.1.)önkormányzatirendelethez

Lábodi Közös Önkormanyzati Hivatal
Görgetegi Kirendeltsége
7553 Görgeteg, Fő u.24.

rnnatnut

Lakhatdshoz kapcsolódó rendszeres kíudások víseléséheznyújtott telepÜlési tómogatás irúnt
1.

Személyi adatok

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve:
Születési neve: .......,

Anyja neve: ........
Születés helye, ideje:

Lakóhely:

!tr!! irányitőszám
vtca/útltéí

Tartőzkodási hely:

hiuszitm

n!!D irányítőszárn

atca/utltér

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Telefonszám:

település

település
hánszám

lnn !üD n!D

......

(nem kötelező

megadni):

Kérelmezővel életvitelszerűen együtt és azonos lakcímen éIőkszétma: ............ fő.
Kérelmező héLúartásában élők személyi adatai:

Név

ffi"tái:á

Születési helye, ideje

Anyia neve

Taj.szám:

2. Jövedelmi adatok

A

kérelmező, valamint a vele közös

háztaftásban élő személyeknek a havi jövedelme

forintban:

A.

A jövedelem típusa

B,
Kérelmező

c.

héutartásban élő további

A kérelmezővel közös
személvek

,1,.,:'Múnkavi§zon1'!ó1 és más i,
fo glalkoztatási j ogvi szonyból

származő ebből:

közfoglalkóituta"tol
származő
2. Társas és egyéni
stermel ő i,
más önálló
és
illetve szellemi
tevéke ny s é gb őI származó
v áIIaIko zásb

ó 1, ő

4.Nyugellátás és egyéb
nyugdíj szerű rendszeres
szociális ellátások
5.

Önkormányat,jáiási

hivatal és munkaügl szervek
altál folyosított ellátások
7. Összes jövedelem

Egyfőre jutó havi jövedelem (tigyintéző tötti

A lakhatást

ki):

" """Ft/hó/fő

a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):

Kijelentem, hogy
a) életvítelsierűen a lakóhelye menl atafi ózkodási helyemen élek*
(a megfelel ő r ész aláhízandő),
b) aközölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Görgeteg,

kérelmező aláírása

a háztaríás nagykoru tagj ainak a|áír ása

