Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1./2015.(II.10.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról és a szociális igazgatás helyi szabályairól

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
biztosított jogkörében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 13.§.(1) bekezdés 8.
pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
tv. 25.§.(3) bekezdés b) pontjában, 32.§.(1) bekezdés b) pontjában, 92.§. (1) és (2) bekezdésében biztosított
felhatalmazás alapján, Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Kulturális Bizottsága
véleményének figyelembe vételével a következőket rendeli el:

1.§.
(1) Az e rendeletben használt fogalmakat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. /
továbbiakban: Szt. / azonos fogalmaival egyező tartalommal kell értelmezni.
(2) Az e rendeletben szabályozott ellátásokkal kapcsolatos eljárásokra a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

2.§.
(1) Az önkormányzat szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásként
a) rendszeres települési támogatást,
b) rendkívüli települési támogatást állapíthat meg.
(2) Az önkormányzat természetbeni ellátásként
a) rendszeres vagy rendkívüli támogatást állapíthat meg,
b) köztemetést állapít meg.
(3) Az önkormányzat szociális alapszolgáltatásként
a) étkeztetést,
b) házi segítségnyújtást,
c) családsegítést,
d) nappali ellátást nyújt.

3.§.
(1) A 2.§. (1) bekezdés a)-b) és (2) bekezdés a) pont szerinti ellátások ügyében az elsőfokú hatáskört Pincehely
Nagyközség Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága gyakorolja.
(2) A köztemetés ügyében az elsőfokú hatáskört a polgármester gyakorolja.
(3) A 2.§.(3) bekezdése szerinti ellátások iránti kérelmek, igények ügyében első fokon Pincehely Nagyközség
Önkormányzata Gondozási Központjának vezetője dönt.
(4) A 2.§. szerinti ellátások ügyében hozott elsőfokú döntések ellen benyújtott fellebbezések ügyében a
Képviselő-testület határoz.

4.§.
(1) A 2.§. (1) és (2) bekezdése szerinti ellátások ügyében a kérelmet a Pincehelyi Polgármesteri Hivatalnál kell
előterjeszteni.
(2) A 2.§.(3) bekezdés szerinti ellátások iránti igényeket a Gondozási Központhoz kell benyújtani.
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(3) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmek valamint a kérelmekhez csatolandó jövedelem és
vagyonnyilatkozat – kötelezően alkalmazandó – nyomtatványmintáit a rendelet 1-3. számú mellékletei
tartalmazzák.

5.§.
(1) A Szociális és Kulturális Bizottság – amennyiben a benyújtott okiratok alapján a tényállást nem tartja
kellőképpen tisztázottnak – a Polgármesteri Hivatal igazgatási előadóját és a Bizottság egy tagját
környezettanulmány készítésével bízza meg.
(2) Amennyiben a települési támogatás iránti kérelmet a magas gyógyszerköltségekre hivatkozva nyújtják be, a
kérelmezőnek csatolnia kell a háziorvosa illetve szakorvosa által kiállított rendszeresen szedett gyógyszerei
listája alapján kiállított gyógyszertári igazolást arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző három hónap
átlagában mennyi volt az orvosi vény alapján a kérelmezőnek és eltartott családtagjainak a havi átlagos
gyógyszerköltsége. Az igazolás kiállításánál a közgyógyellátásra kiállított gyógyszerek értékét figyelmen kívül
kell hagyni.
(3) A temetési költségekre tekintettel megállapított és folyósított települési támogatás felhasználásáról a
kérelmező a temetést követő 15 napon belül köteles a nevére kiállított, temetkezési szolgáltatást tartalmazó
számlával elszámolni a Polgármesteri Hivatal felé.

Az egyes ellátások
A rendszeres települési támogatás
6.§.
(1) Kérelmére rendszeres települési támogatás állapítható meg annak a Pincehely településen állandó
bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személynek, akinek családjában az egy főre jutó
havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, s a család vagyona
nem haladja meg az Szt. 4.§.(1) bekezdés b) pontjában szabályozott mértéket.
(2) A rendszeres települési támogatás – a Bizottság mérlegelési jogkörében – 5.000.-Ft, 10.000.-Ft vagy 15.000.Ft-os havonkénti összegben, egy éves határozott időre állapítható meg.
(3) A Bizottság a (2) bekezdés szerinti mérlegelés során különösen az alábbiakat veszi figyelembe:
a) a kérelmező családjának havi egy főre jutó jövedelme, vagyoni helyzete,
b) a családban élő személyek, ezen belül a kiskorúak száma,
c) a kérelmező életkora, egészségi állapota,
d) a kérelmező által lakott ingatlan rendezettsége,
e) a család eladósodottságának mértéke az önkormányzat, pénzintézetek és közműszolgáltatók felé,
f) a kérelmező és családtagjai esetleges deviáns életvitelének közrehatása a család rossz anyagi
körülményeinek kialakulásában.
(4) A rendszeres települési támogatás megállapításánál figyelembe vett jövedelmi, vagyoni, családi körülmények
megváltozását a jogosult a változás bekövetkezését követő 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a
Polgármesteri Hivatalnak.
(5) A rendszeres települési támogatás – annak megállapítása esetén – a kérelem benyújtása hónapjának első
napjától esedékes.
(6) Egy családban egyidejűleg csak egy személy részére állapítható meg rendszeres települési támogatás. Ha
ugyanazon családból többen nyújtanak be rendszeres települési támogatás iránti kérelmet, a feltételeknek
megfelelő kérelmezők közül, annak a kérelmét kell teljesíteni, aki alacsonyabb saját jövedelemmel
rendelkezik, vagy ha ez azonos, akkor azét, aki kérelmét időben előbb nyújtotta be.

7.§.
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(1) Nem állapítható meg rendszeres települési támogatás annak a kérelmezőnek, aki
a) a kérelem benyújtását megelőző három éven belül rosszhiszeműen és jogosulatlanul vett igénybe szociális
ellátást, s e tényt jogerős határozatában az illetékes hatóság meg is állapította.
b) aki a támogatás megállapítása iránti eljárás során tudomása ellenére, bizonyítottan a döntést érdemben
befolyásoló valótlan tényt állított, vagy ilyen tényt a hatóság elől elhallgatott.
c) aki a felügyelete alatt álló, óvodai nevelésre köteles vagy tanköteles gyermekének óvodába vagy iskolába
járásáról nem gondoskodik.
(2) Meg kell szüntetni a rendszeres települési támogatást:
a) ha a jogosult bejelentette, vagy egyéb forrásból a Hivatal tudomására jut, hogy vagyoni és jövedelmi
helyzetében bekövetkezett változás miatt már nem lenne jogosult az ellátás megállapítására,
b) ha az (1) bekezdésben foglalt kizáró okok valamelyike bekövetkezik,
c) ha a jogosult a felülvizsgálati eljárás lefolytatását akadályozza.
(3) Az ellátást annak a hónapnak az utolsó napjával kell megszüntetni, amelyben a megszüntetésre okot adó
körülmény bekövetkezett.
8. §.
(1) A települési támogatást elsődlegesen természetbeni ellátásként kell nyújtani. A Bizottság kivételesen,
különös méltánylást érdemlő esetekben dönthet az ellátás pénzben történő folyósításáról. A rendszeres
települési támogatás természetbeni ellátásként történő megállapítása esetén különösen az alábbi formákban
nyújtható:
a) lakásbérleti díjhoz való hozzájárulás a bérbe adó részére történő megfizetéssel, vagy jóváírással,
b) a kommunális hulladékszállítási-, ártalmatlanítási díj megfizetéséhez a közszolgáltató részére történő
megfizetéséhez,
c) étkezési térítési díj megfizetéséhez történő hozzájárulás,
d) tűzifa támogatás,
e) gyógyszerköltséghez történő hozzájárulás a helyi Gyógyszertár részére történő átutalással,
f) gyermekek ruházatának megvásárlása a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának vagy a védőnő
közreműködésével,
g) élelmiszervásárlásra jogosító utalvány,
h) ivóvízdíj és szennyvíz begyűjtési-, ártalmatlanítási díjmegfizetéséhez hozzájárulás,
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott természetbeni ellátási formák közül egy jogosult részére egyidejűleg több
is, de legfeljebb három alkalmazható.
(3) A települési támogatás pénzben történő nyújtása esetén, annak célhoz kötött felhasználása – a Bizottság
ilyen tartalmú döntése alapján – utólagos elszámoláshoz köthető.

9.§.
(1) A rendkívüli települési támogatásra a rendszeres települési támogatás szabályait az e §.-ban meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A rendkívüli települési támogatás ugyanazon jogosult vagy családtagjai részére egy naptári éven belül
legfeljebb négy alkalommal állapítható meg. A támogatás mértéke alkalmanként háromezer forinttól
huszonötezer forintig terjedhet.
(3) A 6.§. (1) bekezdés szerinti jogosultsági jövedelemhatár kétszeresét kell figyelembe venni a temetési
költségekre tekintettel benyújtott kérelmek esetén, továbbá, ha a kérelmező által lakott lakást, lakóházat
elemi csapás következtében 250.000.-Ft-ot meghaladó értékű kár érte, s a helyreállításra a tulajdonos
vagyonbiztosítása, s saját pénzeszközei nem nyújtanak fedezetet.
(4) Rendkívüli települési támogatást a Bizottság hivatalból is megállapíthat
a) iskolakezdési támogatásként,
b) az önkormányzattal szemben fennálló egy évnél régebbi adóhátralék csökkentésére történő jóváírással,
c) háziorvos, gyermekorvos, védőnő javaslata alapján, ha az anyagi segítség elmaradása az érintett személy,

3

vagy az általa eltartott gyermek egészségi állapotát súlyosan veszélyeztetné.
d) elemi csapás következményeinek enyhítésére.
(5) Települési támogatás hivatalbóli megállapítása alkalmával a jövedelmi és vagyonnyilatkozat beszerzése is
mellőzhető, ha a Polgármesteri Hivatal előtt a jogosult anyagi körülményei már ismertek.

10.§.
(1) Települési támogatási ügyekben a Bizottság határozatában a mérlegelési szempontokat is tartalmazó
indoklást is köteles megjelölni, melyet az alakszerű határozatokba be kell építeni.
(2) Ha az elsőfokú eljárásban környezettanulmányra nem került sor, és a települési támogatási ügyben hozott
határozatot megfellebbezték, a másodfokú eljárás előkészítő szakaszában a Polgármesteri Hivatal köteles
környezettanulmányt végezni.

11.§.
(1) Az étkeztetés az Önkormányzat Napközis konyhája által előállított ételből kerül biztosításra.
(2) Az Szt. 62.§.(1) bekezdése szerinti étkeztetésre az ott meghatározott egyéb feltételeken túl, az a szociálisan
rászorult személy jogosult, aki
a) hatvanötödik életévét betöltötte, vagy
b) legalább 67%-os egészségkárosodott, vagy
c) súlyos fogyatékos, vagy pszichiátriai betegségben szenved, vagy
d) orvosi igazolással alátámasztott olyan súlyos betegségben szenved, mely lehetetlenné teszi számára a napi
egyszeri meleg étel önálló elkészítését, feltéve, hogy nincs vele közös háztartásban élő olyan nagykorú
hozzátartozója, aki arról gondoskodni képes.
(3) Legfeljebb háromhavi időtartamra megállapítható az étkeztetés annak a személynek is, akinek háztartásában
igazolható módon hiányoznak a meleg étel előállításához minimálisan szükséges technikai feltételek.
(4) Az étkeztetés (2)-(3) bekezdésben foglalt feltételeinek fennállását az erre vonatkozó kérelem elbírálása előtt a
Gondozási Központ Vezetője, vagy az általa megbízott alkalmazott környezettanulmány felvétele keretében
vizsgálja és írásban rögzíti.
12.§.
Az Szt. 58/B.§. szerinti helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
a) a polgármester, mint a szociális intézmény fenntartójának képviselője,
b) a helyi Nyugdíjasklub által delegált személy,
c) a Vöröskereszt helyi szervezete által delegált személy,
d) az I. számú háziorvosi körzet háziorvosa,
e) a védőnő.

13.§.
A szociális alapszolgáltatások igénybevételéért fizetendő térítési díjakat külön rendelet állapítja meg.
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14.§.
(1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2013.( XI.29.) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatás helyi szabályairól,
valamint a módosításáról szóló 3/2014.(III.19.) számú önkormányzati rendelet.
(3) A 9.§.(2) alkalmazása szempontjából a 2015. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban
megállapított önkormányzati segélyeket rendkívüli települési támogatásként kell figyelembe venni.

Fekete Gábor
polgármester

Juhász Ervin
jegyző
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1. számú melléklet
Az 1/2015. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
RENDSZERES települési támogatás megállapításához

Kérelmező neve:………………………………………………..…
születési neve:……………………………………………….….….
anyja neve:……………………………………………………..…..
Születési hely, idő:…………………………………………………
Lakcím:…………………………………………………………….
Tartózkodási hely:…………………………………………………
TAJ: __ __ __ - __ __ __ - __ __ __
állampolgársága:……………………………………………………
(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a kérelmező bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült
jogállású.)
e-mail cím:…………………………………………………………
telefon/fax:…………………………………………………………

Kérelmező
□ egyedül élő
□ többszemélyes családban él
A családban élők száma:…………..fő
Név

Családi kapcsolat

Születési hely, idő

megjegyzés

család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli
hozzátartozók közössége;
közeli hozzátartozó:
a) a házastárs, az élettárs (a házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző)
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat
folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek
25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a
szülő házastársa vagy élettársa.
6
22

A RENDSZERES TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS megállapítása esetén, amennyiben azt az eljáró
hatóság természetbeni ellátásként nyújtja, - lehetőség szerint - az alábbi formában kérem biztosítani: (a
megfelelő aláhúzandó):
a) lakásbérleti díjhoz való hozzájárulás a bérbe adó részére történő megfizetéssel, vagy jóváírással,
b) a kommunális hulladékszállítási-, ártalmatlanítási díj megfizetéséhez a közszolgáltató részére történő
megfizetéséhez,
c) étkeztetési térítési díj kiegyenlítésére
d) tüzifa támogatás,
e) gyógyszerköltséghez történő hozzájárulás a helyi Gyógyszertár részére történő átutalással,
f) gyermekek ruházatának megvásárlása a Gyermekjóléti Szolgálat vagy a védőnő közreműködésével
g) élelmiszervásárlásra jogosító utalvány,
h) ivóvízdíj és szennyvíz begyűjtési-, ártalmatlanítási díj megfizetéséhez hozzájárulás,
i) egyéb:___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Dátum:……………………………..
……………………………….
Kérelmező aláírása

2. sz. melléklet
Az 1/2015. (II.10.) sz. önkormányzati rendelethez
Jövedelmi adatok
A kérelmező valamint házastársának (élettársának) és a vele egy családban élő személyek havi nettó
jövedelme:
Jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel egy családban élők jövedelme

Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból
származó jöv.
Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jöv.
Ingatlan és ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből származó
jöv.
A gyermek ellátásához és
gondozásához
kapcsolódó támogatások
(GYES, családi pótlék,
stb)
Önkormányzat és
munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Egyéb (ösztöndíj,
értékpapír…stb)
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Összesen

Összes nettó jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem:…………………………..Ft/fő

………………….………………………………………………
Kérelmező aláírása

1. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez214
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 együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás
valamennyi tagjának 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. alapterülete: ........... m2,
tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
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II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus .....................
rendszám
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .................................................................
Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
........................................
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját
a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország
területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

A kérelem mellé csatolni kell:
- a családban élők jövedelemigazolását (munkáltató által kiállított a kérelem benyújtását megelőző hónapra
vonatkozó jövedelemigazolást)
A jövedelemigazolásnak tartalmaznia kell:
- Bruttó bér összege
- Levonások: részletezve: SZJA, Eü járulék, Nyugdíjjárulék, Munkaerőpiaci hozzájárulás
- Nettó bér összege.
- fel kell tüntetni, hogy a munkavállaló bérét terheli-e egyéb letiltás, levonás.
- a 16. életévét betöltött nappali oktatásban részt vevő gyermek esetén iskolalátogatási igazolás
- nappali tagozatos felsőoktatásban részt vevő 25 évesnél fiatalabb, önálló jövedelemmel nem rendelkező
hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás
Amennyiben a kérelmet a temetési költségekhez történő hozzájárulásra vonatkozóan nyújtják be:
- a kérelmező - vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója - nevére szóló a temetkezési
vállalkozó által kiállított temetési költségeket igazoló számlát, amennyiben már rendelkezik vele.
- az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek
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 – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Dátum:…………..……………………………

……………………………………
Kérelmező aláírása

FIGYELMEZTETÉS
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A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
(továbbiakban: Ket.) 51. §280(6) bekezdése alapján tájékoztatom a kérelmet benyújtó ügyfelet, hogy az
ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve
ha a kötelező adatszolgáltatás körében kötelezettségét nem teljesíti, az ügy eldöntése szempontjából jelentős
tényt elhallgat, vagy valótlan adatot szolgáltat, eljárási bírsággal sújtható.
Az eljárási bírság összegét a Ket. 61. §. (2) bekezdése határozza meg, amely szerint az eljárási bírság
legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege – a 141. § (1) bekezdésében foglalt
eltéréssel – természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet esetén pedig egymillió forint.
(3) Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más
kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.
(4) Az eljárási bírság kiszabásánál a hatóság figyelembe veszi:
a) a jogellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét,
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, továbbá
c) az eljárási bírságnak ugyanabban az eljárásban történő ismételt kiszabása esetén az előző bírságolások
számát és mértékét.
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3. számú melléklet
Az 1 /2015. ( II.10.) számú önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS megállapításához

Kérelmező neve:………………………………………………..…
születési neve:……………………………………………….….….
anyja neve:……………………………………………………..…..
Születési hely, idő:…………………………………………………
Lakcím:…………………………………………………………….
Tartózkodási hely:…………………………………………………
TAJ: __ __ __ - __ __ __ - __ __ __
állampolgársága:……………………………………………………
(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a kérelmező bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült
jogállású.)
e-mail cím:…………………………………………………………
telefon/fax:…………………………………………………………

Kérelmező
□ egyedül élő
□ többszemélyes családban él
A családban élők száma:…………..fő
Név

Családi kapcsolat

Születési hely, idő

megjegyzés

család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli
hozzátartozók közössége;
közeli hozzátartozó:
a) a házastárs, az élettárs (a házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző)
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat
folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek
25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a
szülő házastársa vagy élettársa.
22
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A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS megállapítása esetén, amennyiben azt az eljáró
hatóság természetbeni ellátásként nyújtja, - lehetőség szerint - az alábbi formában kérem biztosítani: (a
megfelelő aláhúzandó):
a) iskolakezdési támogatásként,
b) étkezési térítési díj hátralék csökkentéséhez
c) az önkormányzattal szemben fennálló egy évnél régebbi adóhátralék csökkentésére történő
jóváírással,
d) háziorvos, gyermekorvos, védőnő javaslata alapján, ha az anyagi segítség elmaradása az érintett
személy, vagy az általa eltartott gyermek egészségi állapotát súlyosan veszélyeztetné,
e) elemi csapás következményeinek enyhítésére,
f) egyéb,:…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…

13

Dátum:……………………………..
……………………………….
Kérelmező aláírása

4. sz. melléklet
Az 1 /2015. (II.10.) sz. önkormányzati rendelethez
Jövedelmi adatok
A kérelmező valamint házastársának (élettársának) és a vele egy családban élő személyek havi nettó
jövedelme:
Jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel egy családban élők jövedelme

Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból
származó jöv.
Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jöv.
Ingatlan és ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből származó
jöv.
A gyermek ellátásához és
gondozásához
kapcsolódó támogatások
(GYES, családi pótlék,
stb)
Önkormányzat és
munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
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Összesen

Egyéb (ösztöndíj,
értékpapír…stb)
Összes nettó jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem:…………………………..Ft/fő

………………………………………………
Kérelmező aláírása

1. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez214
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 együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás
valamennyi tagjának 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:
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...................................... 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. alapterülete: ........... m2,
tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus .....................
rendszám
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .................................................................
Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
........................................
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját
a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország
területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

A kérelem mellé csatolni kell:
- a családban élők jövedelemigazolását (munkáltató által kiállított a kérelem benyújtását megelőző hónapra
vonatkozó jövedelemigazolást)
A jövedelemigazolásnak tartalmaznia kell:
- Bruttó bér összege
- Levonások: részletezve: SZJA, Eü járulék, Nyugdíjjárulék, Munkaerőpiaci hozzájárulás
- Nettó bér összege.
- fel kell tüntetni, hogy a munkavállaló bérét terheli-e egyéb letiltás, levonás.
- a 16. életévét betöltött nappali oktatásban részt vevő gyermek esetén iskolalátogatási igazolás
- nappali tagozatos felsőoktatásban részt vevő 25 évesnél fiatalabb, önálló jövedelemmel nem rendelkező
hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás
Amennyiben a kérelmet a temetési költségekhez történő hozzájárulásra vonatkozóan nyújtják be:
- a kérelmező - vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója - nevére szóló a temetkezési
vállalkozó által kiállított temetési költségeket igazoló számlát, amennyiben már rendelkezik vele.
- az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek
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 – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Dátum:…………..……………………………
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……………………………………
Kérelmező aláírása

FIGYELMEZTETÉS
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
(továbbiakban: Ket.) 51. §280(6) bekezdése alapján tájékoztatom a kérelmet benyújtó ügyfelet, hogy az
ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve
ha a kötelező adatszolgáltatás körében kötelezettségét nem teljesíti, az ügy eldöntése szempontjából jelentős
tényt elhallgat, vagy valótlan adatot szolgáltat, eljárási bírsággal sújtható.
Az eljárási bírság összegét a Ket. 61. §. (2) bekezdése határozza meg, amely szerint az eljárási bírság
legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege – a 141. § (1) bekezdésében foglalt
eltéréssel – természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet esetén pedig egymillió forint.
(3) Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más
kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.
(4) Az eljárási bírság kiszabásánál a hatóság figyelembe veszi:
a) a jogellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét,
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, továbbá
c) az eljárási bírságnak ugyanabban az eljárásban történő ismételt kiszabása esetén az előző bírságolások
számát és mértékét.
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