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Minısített többség !
Tisztelt Közgyőlés!

Az Országgyőlés 2014. december 15-ei ülésnapján elfogadta Magyarország 2015. évi központi
költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvényt. E törvény alapján módosult a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.).
A módosítás következtében a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere 2015. március 1tıl jelentıs mértékben átalakul, az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos
feladatai élesen elválasztásra kerülnek.
Az Szt. csak a kötelezı ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza majd. E körbe tartozik
az idıskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítı támogatás, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A kötelezıen nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-tıl a járási hivatalok állapítják meg.
A jelenleg jegyzıi hatáskörben lévı aktív korúak ellátásának megállapítása átkerül a járási
hivatalok hatáskörébe. Az aktív korúak ellátása tekintetében kétféle ellátástípus állapítható majd
meg: a foglalkoztatást helyettesítı támogatás, valamint egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás.
A módosítás az Szt. által jelenleg szabályozott ellátások közül 2015. március 1-tıl nem tartalmaz
szabályozást a lakásfenntartási támogatásra, az adósságkezelési szolgáltatásra, a méltányossági
közgyógyellátásra, valamint a méltányossági ápolási díjra vonatkozóan.
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétıl egységesen települési
támogatás lesz.
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben
szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.
A kötelezı segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekrıl
az önkormányzat szabadon dönthet. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a
képviselı-testület a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az
idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére rendkívüli települési
támogatást köteles nyújtani.
Az Szt. 134/E. §-a értelmében a települési önkormányzatnak legkésıbb 2015. február 28-ig
kell megalkotnia a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
valamint felhasználása ellenırzésének szabályairól szóló rendeletét.
Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások jogosultsági
feltételeit a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.) önkormányzati rendelet
tartalmazza.
A helyi szociális rendelet alapján jelenleg önkormányzati segély, méltányossági ápolási díj,
méltányossági közgyógyellátás, adósságcsökkentési támogatás és közlekedési tanulóbérlet
támogatás igényelhetı.
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan sorolja fel:
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
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b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végzı személy
részére,
c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
A szociális rászorultak körének áttekintése alapján, a 2015. március 1-tıl megszőnı ellátásokra
tekintettel települési támogatás keretében az alább szabályozott élethelyzetekben javasoljuk a
települési támogatás megállapítását:
- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végzı
személy részére.
Emellett a jövıben a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
az idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére rendkívüli
települési támogatás kerül majd megállapításra. A rendkívüli települési támogatás keretében
nyújtott ellátások típusai a javasolt szabályozás szerint megegyeznek a jelenlegi önkormányzati
segély típusaival.
Ezért a rendelet-tervezet szerint a rendkívüli települési támogatás az alábbiak szerint igényelhetı:
a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére (a
továbbiakban: létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott támogatás),
b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére (a továbbiakban: rendkívüli gyógyszertámogatás), így
különösen:
ba) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egyegy betegség miatt jelentkezı magas gyógyszer kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek
megfizetni, vagy
bb) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer költsége
együttesen olyan nagymértékő, hogy azt nem képesek viselni, vagy
c) gyermek és fiatal felnıtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra vagy
d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.
A rendkívüli települési támogatás típusai közül csak az elhunyt személy eltemettetésének
költségeihez nyújtott rendkívüli települési támogatás esetén javasolunk a jelenlegi jogosultsági
feltételekhez képest kisebb változtatást, és emellett ezen ellátásnál javasoljuk a támogatás
összegének egységesítését is.
Az Szt. 26. §-a 2015. március 1-jét követıen is lehetıséget biztosít arra, hogy a képviselı-testület
a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítse, és a szociálisan rászorultak részére – a
rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is
megállapítson. Erre tekintettel a közlekedési tanulóbérlet támogatás tekintetében nem javasolunk
módosítást.
A rendelet-tervezethez külön indokolás is készült, melyet az elıterjesztéshez csatoltunk.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelezı feladatként állítja
a jogszabály elıkészítıje elé, hogy elızetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve ezzel a
szabályozás várható következményeit. Megfelelve a Jat. 17. § (1) – (2) bekezdésében foglalt
elıírásnak az elızetes hatásvizsgálat eredményérıl hatásvizsgálati lapot készítettünk, melyet
tájékoztatásul szintén csatolunk az elıterjesztéshez.
A módosító rendelet-tervezet jobb megértése érdekében az elıterjesztés mellékletét képezi a
jelenleg hatályos rendelet, melyben eltérı színnel, illetve áthúzással jelöltük a módosításokat.
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Az elıterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság a közgyőlés hetében tárgyalja.
Mindezek alapján kérem az elıterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.
Szekszárd, 2015. január 26.

Ács Rezsı
polgármester
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INDOKOLÁS
Általános indokolás
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX.
törvény módosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a
továbbiakban: Szt.). A módosítás értelmében az állam és az önkormányzat segélyezéssel
kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. A kötelezıen nyújtandó ellátásokon kívüli
egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által
nyújtandó támogatások neve egységesen települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági
feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatják meg.
Az Szt. 132. § (4) bekezdés g) pontjában kap felhatalmazást a települési önkormányzat, hogy
rendeletében szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági
feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenırzésének szabályait. Az Szt. 134/E. §-a arról rendelkezik, hogy a települési
önkormányzatnak legkésıbb 2015. február 28-éig kell megalkotnia a települési támogatással
kapcsolatos rendeletét.
A fenti jogszabályváltozással összefüggésben szükséges a szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosítása.
Részletes indokolás
1. §-hoz:
E szakasz az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások változásával összefüggésben a
rendelet mellékletébe újonnan beépítésre kerülı kérelem nyomtatványokkal kapcsolatos
módosításokat tartalmazza.
2. §-hoz:
E szakasz a közgyőlés által biztosított ellátások - Szt. 2015. március 1-tıl hatályos szabályaihoz
igazodó - felsorolását, valamint a hatáskör átruházást tartalmazza. Tekintettel arra, hogy az
önkormányzati segéllyel kapcsolatos hatáskört jelenleg a polgármester gyakorolja, ezért
javasoljuk, hogy a közgyőlés a rendkívüli települési támogatással kapcsolatos hatáskör
gyakorlását is ruházza át a polgármesterre.
A települési támogatás megállapításával kapcsolatos döntések esetében célszerőnek tartjuk a
hatáskör gyakorlását a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházni.
3. §-hoz:
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétıl egységesen települési
támogatás lesz. Az Szt. 2015. március 1-tıl hatályba lépı 45. § (1) bekezdése szerint: „A
képviselı-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások
kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési
támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végzı
személy részére,
c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.”
A 3. § az idézett törvényi elıírásra tekintettel a települési támogatás keretében a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, valamint a 18. életévét betöltött tartósan beteg
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hozzátartozójának az ápolását, gondozását végzı személy részére javasolja a települési támogatás
nyújtását. A települési támogatás (lakhatási támogatás, ápolási támogatás) részletszabályai
gyakorlati tapasztalatok alapján, illetve a jelenlegi lakásfenntartási támogatás, valamint a
méltányossági ápolási díj jogosultsági feltételeit figyelembe véve kerültek megállapításra.
4. §-hoz:
Ez a szakasz rendelkezik a rendkívüli települési támogatás megállapításának, kifizetésének,
folyósításának feltételeirıl.
Az Szt. 45. §-ának 2015. március 1-jétıl hatályos rendelkezései szerint a települési önkormányzat
képviselı-testülete a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az
idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére a rendeletében
meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt.
Az Szt. 45. §-ának rendelkezéseit is figyelembe véve a rendkívüli települési támogatásra való
jogosultság fı esetei ugyanazok lesznek 2015. március 1-jétıl, mint jelenleg az önkormányzati
segély esetében.
Változás az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás jogosultsági
feltételeinek meghatározásánál az egy fıre jutó jövedelemhatár esetében mutatkozik. A javasolt
szabályozás magasabb összegben határozza meg az egy fıre jutó családi jövedelem határát, mint a
jelenleg hatályos rendelet.
A támogatási összegek a jelenlegihez képest az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez
való hozzájárulás kivételével nem változnak. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez
való hozzájárulásra nyújtott rendkívüli települési támogatás összegét egységesen 35.000 Ft-ban
javasoljuk megállapítani.
5. §-hoz: Az önkormányzati segély helyett bevezetésre kerülı ellátás, a rendkívüli települési
támogatás névváltozásának átvezetését tartalmazza.
6. §-hoz:
E szakasz a hatályos rendelet a települési támogatásokkal kapcsolatos kérelem nyomtatványokkal
való kiegészítésére, valamint a 3. melléklet módosítására tesz javaslatot, mely a rendkívüli
települési támogatás igényléséhez rendszeresített formanyomtatványt tartalmazza.
7. §-hoz: E szakasz a települési támogatást érintıen szövegcserés módosító rendelkezést fogalmaz
meg.
8. §-hoz: E szakasz a helyi szociális rendelethez kapcsolódó hatályon kívül helyezı
rendelkezéseket tartalmazza. Az Szt. módosítására tekintettel hatályon kívül kell helyezni a
hatályos rendelet azon rendelkezéseit, amelyek az aktív korúak ellátására, a rendszeres szociális
segélyre, azzal összefüggésben az együttmőködés eljárási szabályaira, az együttmőködésiben
résztvevı szervek eljárására, a beilleszkedést segítı programokra, az együttmőködési
kötelezettség megszegésének eseteire, az ápolási díjra, a méltányossági közgyógyellátásra,
valamint az adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó szabályokat tartalmazzák.
9.- 11. §-hoz:
A szociális segélyezési rendszer átalakítása a Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendeletet is érinti, ezért az SZMSZ hatásköri elıírásait is
módosítani kell a változások megjelenítése érdekében.
12. §-hoz:
E szakasz a záró rendelkezések között hatályba léptetı rendelkezést tartalmaz.
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ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A szociális ellátások rendszere 2015. március 1-jétıl jelentısen átalakul. A jelenleg jegyzıi
hatáskörben lévı aktív korúak ellátásának megállapítása a fenti idıponttól kezdıdıen a járási
hivatalhoz kerül, de az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az ellátásra
jogosultak köre esetenként változni fognak. A lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési
szolgáltatás, a méltányossági közgyógyellátás, a méltányossági ápolási díj megszőnik, az
önkormányzati segély átalakul. Az önkormányzatok 2015. március 1-tıl települési támogatás
keretében nyújtanak támogatást a szociálisan rászorultak számára. A települési támogatás keretén
belül a javasolt szabályozás szerint lakhatási támogatás és ápolási támogatás kerül megállapításra. A
lakásfenntartási támogatás megszőnésével a lakhatási támogatás nyújt majd segítséget a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez. A lakhatási támogatás települési
támogatás keretébe történı beemelésének azonban a finanszírozás szabályainak változása folytán
jelentıs költségvetési kihatása van.
Ehhez a forrást az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítani kell.
b) Környezeti, egészségi következményei:
A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Adminisztratív terheket a támogatást igénylıkre
nem jelent, ellenben a hivatalt érintıen az adminisztratív terhek növekedése várható.
d) Egyéb hatása: nincs
e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A rendelet megalkotásának szükségességét a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §-ának rendelkezései indokolják, amely szerint a
települési önkormányzatnak legkésıbb 2015. február 28-ig kell megalkotnia a települési támogatás
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenırzésének szabályairól
szóló rendeletét. A rendelet-módosítás megalkotásának elmaradása a kormányhivatal törvényességi
felügyeleti eljárását vonhatja maga után.
f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály
alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. A pénzügyi
feltételeket az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítani kell.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének
…../2015. (……) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(tervezet)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §-ában
meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII.23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint Szociális és Egészségügyi
Bizottság véleményének kikérésével – a következıket rendeli el:
1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.) önkormányzati rendelet
módosítása
1. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R1.) 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„3. §
(1)
A Közgyőlés hatáskörébe tartozó szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni
ellátások iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalánál lehet elıterjeszteni szóban vagy írásban. Az eljárás hivatalból is megindítható.
(2)
E rendeletben szabályozott ellátások igényléséhez a kérelmek e rendelet 1., 2., 3. és 8.
mellékletében e célra rendszeresített nyomtatványon nyújthatók be.”
2. § Az R1. 8. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„8. §
(1) A Közgyőlés szociális rászorultságtól függıen a jogosult részére
a) települési támogatást
aa) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (a továbbiakban: lakhatási
támogatás),
ab) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végzı
személy részére (a továbbiakban: ápolási támogatás)
b) rendkívüli települési támogatást,
c) közlekedési tanulóbérlet támogatást
biztosít.
(2) A Közgyőlés az (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörök gyakorlását a Szociális és
Egészségügyi Bizottságra, az (1) bekezdés b) és c) pontjában foglalt hatáskörök gyakorlását a
polgármesterre ruházza át.”

9
3. § Az R1. a következı 9 - 10. §-sal egészül ki:
„9. §
(1) Átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociálisan rászorult
személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség
fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásaik (villanyáram-, víz-, gázfogyasztás
távhıszolgáltatás, csatornahasználat, szemétszállítási díj, lakbér, albérleti díj közös költség,
tüzelıanyag költség) viseléséhez e rendeletben meghatározott feltételekkel települési támogatás
keretén belül lakhatási támogatást nyújt.
(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek az egy fıre jutó havi jövedelme
a) több személyes háztartás esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át,
b) egy személyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250
%-át,
és a háztartás tagjai egyikének sincs Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona.
(3) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élı személyek és háztartások számától.
(4) A lakhatási támogatás havi összege 3.000 Ft.
(5) A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani. A lakhatási támogatás iránti kérelmet
folyamatosan lehet benyújtani és évente meg kell újítani.
(6) A lakhatási támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani. A támogatás megállapításához csatolni kell
a) a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlı igazolását, a kérelemnyomtatványban
szereplı vagyonnyilatkozatát,
b) a lakás tulajdonviszonyáról szóló igazolást, illetve albérleti szerzıdést,
c) a természetbeni szociális ellátás esetén a támogatott szolgáltatást szolgáltatói vagy
közszolgáltatási szerzıdés alapján szerzıdıként igénybe vevı fogyasztónak és a fogyasztási
helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot tartalmazó iratot vagy másolatát.
(7) A lakhatási támogatást elsısorban természetbeni szociális ellátás formájában (közüzemi díjak
egy részének, illetve egészének kérelmezı helyett történı fizetése) illetve pénzbeli ellátásként
havi rendszerességgel kell nyújtani.
10. §
(1) Átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság a települési támogatás keretén
belül a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végzı
személy részére e rendeletben meghatározott feltételek esetén ápolási támogatást nyújt.
(2) Ápolási támogatásra jogosult az a nagykorú hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött, tartósan
beteg, Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkezı, életvitelszerően ott lakó személy otthoni ápolását, gondozását
végzi amennyiben
a) az ápoló családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át és
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b) az ápolási támogatást igénylı hozzátartozón kívül az ápolt családjában nincs más,
folyamatosan otthon tartózkodó, rendszeres pénzellátással rendelkezı személy, aki az ápolási,
gondozási feladatokat el tudná végezni.
(3) Tartósan beteg az a személy, aki elıreláthatólag három hónapnál hosszabb idıtartamban
állandó ápolást, gondozást igényel.
(4) Az ápolást végzı személy számára egyidejőleg csak egy ápolási támogatásra való jogosultság
állapítható meg, továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végzı személy számára
állapítható meg ápolási támogatás.
(5) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha
a) az ápolt két hónapot meghaladó fekvıbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó
vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, illetve köznevelési intézmény
tanulója vagy felsıoktatási intézmény nappali képzésben részt vevı hallgatója, kivéve ha
aa) a köznevelési intézményben eltöltött idı a nemzeti köznevelésrıl szóló törvényben a
köznevelési intézményben való kötelezı tartózkodásra meghatározott idıtartamot nem haladja
meg,
ab) a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsıoktatási
intézmény látogatási kötelezettségének idıtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg,
ac) a köznevelési, illetve a felsıoktatási intézmény látogatása vagy a nappali ellátást nyújtó
szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végzı személy rendszeres
közremőködésével valósítható meg.
b) az Szt. 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban részesül és annak
összege meghaladja az ápolási támogatás összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet
az ápolási támogatás folyósításának idıtartama alatt végzett keresıtevékenységbıl adódó
biztosítási jogviszony alapján – keresıképtelenné válás esetén – folyósítanak,
c) szakiskola, középiskola nappali rendszerő képzésének tanulója, illetve felsıoktatási
intézmény nappali képzésben részt vevı hallgatója,
d) keresıtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történı munkavégzés kivételével –
a napi 4 órát meghaladja.
(6) Az ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
b) az ápolát végzı személy ápolási kötelezettségét nem teljesíti,
c) az ápolt személy meghal,
d) az ápolást végzı vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszőnt vagy tartózkodási jogának
gyakorlásával felhagyott.
e) az (5) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.
(7) Az ápolt személy halála esetén az ápolási támogatás folyósítását az elhalálozás hónapjának
utolsó napjával kell megszüntetni.
(8) Az ápolás nem teljesítésének minısül, ha az ápolást végzı több egymást követı napon nem
gondoskodik az ápolt személy alapvetı gondozási, ápolási igényének kielégítésérıl, az ellátott és

11
lakókörnyezete megfelelı higiénés körülményeinek biztosításáról, orvosi vizsgálatokra,
kezelésekre nem kíséri el, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelızésérıl nem
gondoskodik.
(9) Az ápolás nem teljesítésének ellenırzése céljából a Szociális Központ házi segítségnyújtó
szolgálatának közremőködése igényelhetı, ez esetben írásos felkérés alapján a Szociális Központ
a) a helyszínen ellenıri az ápolási kötelezettség teljesítését,
b) szükség esetén véleményt kér a háziorvostól az ápolt esetleges egészségromlásának okairól,
c) a döntésre jogosult szervet tájékoztatja az ellenırzés eredményeirıl.
(10) A Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörében eljárva az ápolási támogatásra
való jogosultság feltételeinek fennállását évente legalább egyszer felülvizsgálja. Ha a
felülvizsgálat megállapítja, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak
megfelelı összegben tovább kell folyósítani. Ha a felülvizsgálat eredményeként a jogosultság
megszőnik, akkor az ellátás folyósítását a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával meg
kell szüntetni.
(11) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésével kapcsolatos jelzés, illetve az ápolási támogatás
felülvizsgálata során az ápolás megfelelıségét a helyszínen ellenırizni kell.
(12) Az ápolási támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a.
(13) Az ápolási támogatás havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülı jogosult esetén
a (12) bekezdés szerinti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás
havi bruttó összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult
részére ezer forint összegő ápolási támogatást kell megállapítani.”
4. § Az R1. 12 – 15. §-a és a 12. §-t megelızı alcím helyébe a következı rendelkezések lépnek:

„Rendkívüli települési támogatás
12. §

(1) Átruházott hatáskörben a polgármester a létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére, akik
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy
alkalmanként jelentkezı, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez,
elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévı várandós anya gyermekének megtartásához,
iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának elıkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával
való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elısegítéséhez kapcsolódó
kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, e rendeletben
meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt.
(2) Rendkívüli települési támogatás igényelhetı:
a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére (a
továbbiakban: létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott támogatás),
b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére (a továbbiakban: rendkívüli gyógyszertámogatás), így
különösen:
ba) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egyegy betegség miatt jelentkezı magas gyógyszer kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek
megfizetni, vagy
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bb) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer költsége
együttesen olyan nagymértékő, hogy azt nem képesek viselni, vagy
c) gyermek és fiatal felnıtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra vagy
d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.
(3) Rendkívüli települési támogatásra – a 13/C. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel - az a
személy jogosult, aki e § (1) bekezdése szerint rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási
gonddal küzd és az egy fıre számított havi családi jövedelem nem haladja meg
a) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át,
b) gyermekét egyedül nevelı személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 135 %-át,
c) egyedül élı vagy egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150 %-át.
(4) A polgármester a rendkívüli települési támogatás felhasználásának ellenırzése keretében a
felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a
jogosultat.
13. §
(1) A létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott támogatás összege
alkalmanként 5.000 Ft.
(2) A létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott támogatás éves
összege egy család esetében nem haladhatja meg a 20.000 Ft-ot.

13/A. §
(1) Rendkívüli gyógyszertámogatásra benyújtott rendkívüli települési támogatás iránti igény
megállapításának a 12. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl további feltétele, hogy a
kérelmezı a kérelem benyújtásának idıpontjában nem részesül közgyógyellátásban.
(2) Rendkívüli gyógyszertámogatás iránt benyújtott kérelem kötelezı melléklete a gyógyszerek
eseti vagy havi költségérıl szóló igazolás.
(3) A rendkívüli gyógyszertámogatás összege nem haladhatja meg a gyógyszer árának 50 %-át.
(4) A rendkívüli gyógyszertámogatás éves összege egy család esetében nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70 %-át.
(5) Rendkívüli gyógyszertámogatásra megállapított rendkívüli települési támogatás elsısorban
természetben gyógyszerutalvány formájában adható.
13/B. §

(1) A gyermek és fiatal felnıtt rászorultságára tekintettel nyújtott rendkívüli települési támogatás
alkalmanként 5.000 Ft/gyermek összegben adható, ebbıl egy esetben tanévkezdéskor. A
gyermekenként kifizethetı támogatás éves összege nem haladhatja meg az évi 20.000 Ft-ot.
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(2) A gyermek és fiatal felnıtt rászorultságára tekintettel nyújtott rendkívüli települési támogatás
természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen védelembe vett gyermek számára.
(3) A gyermek és fiatal felnıtt rászorultságára tekintettel nyújtott rendkívüli települési támogatást
természetben, elsısorban gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány formájában kell nyújtani, mely
felhasználható fogyasztásra kész étel, tanszer és ruházat vásárlására.
13/C. §
(1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli
települési támogatásra jogosult az eltemettetı, ha az egy fıre számított havi családi jövedelem
nem haladja meg
a) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
b) egyedül élı vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át.

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt
önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeirıl a
kérelmezı vagy a vele azonos lakcímen élı közeli hozzátartozója nevére kiállított számla
eredeti példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.
(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli
települési támogatás összege 35.000 Ft.
(4) Az eltemettetı az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt
rendkívüli települési támogatás iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül
nyújthatja be.
14. §
(1) A szociálisan rászorult kérelmezı részére kivételes méltánylást érdemlı körülmények, így
különösen: elemi kár, betegség, baleset, rablás, eltulajdonítás fennállása esetén – az egyéb
feltételek hiányában – a polgármester az általános szabályoktól eltérıen is állapíthat meg
rendkívüli települési támogatást azzal, hogy egyszeri támogatásként legfeljebb az éves összegek
kétszerese adható. Ha a kivételes méltánylást érdemlı körülmények indokolják és a költségvetési
fedezet is rendelkezésre áll, a polgármester a fenti összeghatártól eltérhet. A kivételes
méltányosság gyakorlására a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatot tehet.
(2) Amennyiben egy határozatban többszöri támogatás kerül megállapításra, fel kell sorolni a
kifizetések idıpontját és a kifizetendı összegeket.
15. §
(1) Ha kérelmezı, illetve hatáskör gyakorlója a rendkívüli települési támogatás rendeltetésszerő
felhasználását úgy látja biztosítottnak, pénzbeli támogatás helyett természetbeni juttatást
nyújthat.
(2) Természetbeni ellátás lehet különösen:
a) vásárlási utalvány juttatása,
b) tartós élelmiszer vásárlása,
c) tüzelıanyag juttatása, közüzemi számlák kifizetése,
d) tankönyvvásárlás, tandíj,
e) gyógyszerutalvány.
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(3) A támogatás célzott felhasználásához a Humán Szolgáltató Központ segítsége igényelhetı.
(4)
Ha a rendkívüli települési támogatást közüzemi díj megfizetése céljából igénylik, a
támogatás közvetlenül a közüzem részére történı átutalással is folyósítható.”
5. § Az R1. 17. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A megállapított rendkívüli települési támogatás folyósítása készpénzben (postai vagy
házipénztári kifizetéssel) vagy természetbeni ellátás formájában (élelmiszer utalvány,
gyógyszerutalvány) történhet.”
(2) Az R1. 17. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) A kitöltött utalvány átvételét a támogatásban részesülık aláírásukkal igazolják. Az
utalványokról a bizonylati rend szabályai szerint nyilvántartást kell vezetni.”
6. § (1) Az R1. e rendelet 1. melléklete szerinti 1. melléklettel egészül ki.
(2) Az R1. e rendelet 2. melléklete szerinti 2. melléklettel egészül ki.
(3) Az R1. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
7. § Az R1. 8. §-át követı alcímben a ”lakásfenntartási” szövegrész helyébe a „települési” szöveg,
lép.
8. § Hatályát veszti az R1. 19. §-a és az azt megelızı alcím, 19/A. §-a, 20. §-a és az azt megelızı
alcím, 21. §-a és az azt megelızı alcím, 22. §-a és az azt megelızı alcím, 23. §-a és az azt
megelızı alcím, 24. §-a és az azt megelızı alcím, 25. §-a, 28. §-a és az azt megelızı alcím, 29.
§-a és az azt megelızı alcím, 30. §-a és az azt megelızı alcím, 31- 34. §-a, valamint 9.melléklete.
2. A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet
módosítása
9. § A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R2.) 1. melléklet 3. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(Szociális és Egészségügyi Bizottság (SZEB))
„1.) Dönt:
1.
2.
3.
4.

a meghirdetett lakáspályázatok elbírálásáról,
a lakbértámogatás iránti kérelmekrıl;
a Szociális és Egészségügyi Alap felhasználásáról;
az önkormányzat fenntartásában álló egészségügyi, gyermekjóléti alapellátást nyújtó
és szociális intézmények szervezeti és mőködési szabályzata, illetıleg módosítása
jóváhagyásáról;
5. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendı térítési díjak elengedésérıl;
6. a bizottság hatáskörét érintı önkormányzati önerıt nem igénylı pályázatok
benyújtásáról, illetve azon pályázatok benyújtásáról is, ahol az önerıt a bizottság a
bizottsági alapból biztosítja;
7. az önkormányzat fenntartásában álló szociális és egészségügyi intézmények,
valamint az önkormányzattal együttmőködési, feladatellátási megállapodást kötı
szociális és egészségügyi feladatot ellátó szervezetek, alapítványok szakmai
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beszámolójának elfogadásáról;
8. a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálásáról;
9. I. fokú átruházott önkormányzati hatósági jogkörében eljárva dönt a szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott
kérelmekrıl;
10. az Önkormányzat javára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
törvény alapján bejegyzett jelzálogjog, valamint ennek biztosítására bejegyzett
elidegenítési és terhelési tilalom törlésérıl;
11. a háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal kötött feladat-ellátási
megállapodás technikai jellegő módosításáról;
12. a bölcsıdei férıhelyek hasznosításáról.
2)

Javaslatot tesz:
1. a bizottság átruházott hatáskörében hozott határozata ellen benyújtott fellebbezés
elbírálására;
2. szakterületét érintı megyei díjak odaítélésére;
3. szakterületét érintı Aranykönyvi bejegyzésekre;
4. szakterületét érintı emléktábla elhelyezésére;
5. Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén mőködı háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi körzetek megállapítására; háziorvosi praxis mőködtetési
jogának átadására;
6. szociális és egészségügyi feladatok biztosításáról szóló ellátási szerzıdés
megkötésére;
7. kivételes méltányosság gyakorlására a rendkívüli települési támogatás nyújtásában.

3)

Véleményezi:
1. a szociális és egészségügyi tárgyú közgyőlési elıterjesztéseket;
2. az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetét, valamint szakterületét érintı
rendelet-tervezeteket;
3. az önkormányzat fenntartásában álló egészségügyi és szociális intézmények
vezetıinek kinevezését, javaslatot tesz a döntésre;
4. a közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati idejét - ideértve a készenlét és ügyelet
formáját és idıtartamát is – a létesítés feltételeire is tekintettel;
5. hatáskörébe tartozó ellátás esetében a jogtalanul felvett ellátás visszafizetési
kötelezettsége alóli mentességre, valamint a részletfizetésre irányuló kérelmet;

4) Elıkészíti
1. az intézmények mőködéséhez szükséges feltételek meghatározását;
2. mindazon megállapodásokat, amelyek a Szociális és Gyermekvédelmi
Fıigazgatóság Tolna Megyei Kirendeltsége és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közös teendıinek ellátásához szükségesek;
3. a nem önkormányzati fenntartású szociális, gyermekjóléti és egészségügyi
létesítményekre vonatkozó együttmőködési megállapodásokat;
4. az ágazati költségvetésre vonatkozó közgyőlési rendelkezéseket;
5. a város egészségfejlesztési tervét;
6. a város szolgáltatásfejlesztési koncepcióját, gondoskodik annak kétévenkénti
felülvizsgálatáról;
7. a Bizottság feladatkörébe tartozó együttmőködési megállapodásokat;
5) Segítséget nyújt a város szociálpolitikai fejlesztési terveinek végrehajtásához;
6) Megállapítja, módosítja és megszünteti a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
önkormányzati rendeletbe foglalt lakhatási támogatást és ápolási támogatást;
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7) Ellenırzi a szociális támogatásokat;
8) Elrendeli a hatáskörébe tartozó ellátás esetében a jogtalanul felvett ellátás visszafizetését;
9) Elbírálja a szociális és a költségelvő bérlakásra beérkezett pályázatokat, dönt a lakásbérleti
jogviszony meghosszabbításáról;
10) Kapcsolatot tart az egészségügyi és szociális ágazathoz kapcsolódó érdekképviseleti
szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal, szolgálatokkal, valamint szakterületét
érintıen a civil szervezetekkel,
11) Gyakorolja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
önkormányzati rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket:
12) Állásfoglalást ad a jegyzı részére az egyes önkormányzati szociális és egészségügyi
intézményekben feleslegessé vált helyiségek hasznosításáról, e körben:
a) feltárja, vizsgálja, értékeli és elemzi adott helyiség hasznosításának alternatíváit, az
egyes alternatívák elınyeit, hátrányait,
b) javaslatot tehet a kihasználatlan helyiségek hasznosítására,
13) Tájékoztatja feladatköreiben eljárva észlelt jogszabálysértésrıl haladéktalanul az érintett
szervet és kezdeményezi felé a jogsértı állapot vagy tevékenység megszüntetését,
amennyiben az érintett szerv a Szociális és Egészségügyi Bizottság felhívásának a megadott
határidın belül nem tesz eleget, tájékoztatja a Közgyőlést,
14) Hozzájárulást adhat az egyes önkormányzati szociális és egészségügyi intézmények
használatában lévı forgalomképes és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak
határozatlan idejő vagy az egy évet meghaladó határozott idejő bérbe, haszonbérbe,
haszonkölcsönbe vagy használatba adásához.
15) Kivizsgálja A polgármester kezdeményezésére az összeférhetetlenség megállapítására
irányuló kezdeményezést. Amennyiben a jogszabályban meghatározottak szerint nem
lehetséges az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony harminc napon belül
történı megszüntetése, akkor az önkormányzati képviselı által tett és a jogviszony
megszüntetésérıl szóló, az arra jogosult által írásban megerısített lemondó nyilatkozatának a
bizottságnak történı átadását az összeférhetetlenség megszüntetésének kell tekinteni.
16) Nyilvántartja a polgármester, alpolgármesterek, a képviselık és nem képviselı bizottsági
tagok vagyonnyilatkozatait, illetve bárki által tett bejelentés alapján vizsgálja azokat, és a
vizsgálat eredményérıl a soron következı ülésen tájékoztatja a Közgyőlést.
17) Nyilvántartja az önkormányzati képviselı köztartozásmentes adatbázisba való felvétele
megtörténtének igazolását.”
10. § Az R2. 2. melléklet 45.) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:

„45.) Dönt a rendkívüli települési támogatás megállapításáról; (8/2009. (III. 30.) szekszárdi
ör. 8.§ (1) bekezdés b) pont)”
11. § Hatályát veszti az R2. 2. melléklet 47.) és 49.) pontja.
3. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

Horváth István
polgármester

dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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Kihirdetési záradék:
A kihirdetés napja: 2015. …...

dr. Göttlinger István
aljegyzı
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1. melléklet a …/2015. (…..) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Iktatóbélyegzı helye:

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Humánszolgáltatási Igazgatóság
Szociális Osztály
7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.
Tel:311-630, Tel/ fax: 319-051
Érkezett:

Ügyfélfogadási idı: Hétfı: 8,00 – 16,30 óráig

Szerda: 8,00 – 16,30 óráig

KÉRELEM

Települési lakhatási támogatás megállapítására
I. Személyi adatok
1. A kérelmezı személyre vonatkozó adatok:

Neve:......................................................................................................................................................................

Születési neve: ......................................................................................................................................................

Anyja neve: ...........................................................................................................................................................

Születés helye, ideje: ............................................................................................................................................

Lakóhely: …….irányítószám .................................................... település ..............................................utca/út/t
.............. házszám ............ épület/lépcsıház ............... emelet, ajtó

Tartózkodási hely: ……..irányítószám ...................................... település .............................................utca/út/t
.............. házszám ............ épület/lépcsıház ............... emelet, ajtó
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:         
Családi állapota:

Házas:

Élettárs:

Hajadon:

Nıtlen:

Elvált:

Különélı:

Özvegy:

Állampolgársága: ___________________________________________________________________


Telefonszám (nem kötelezı megadni): ..................................................................................................
E-mail cím (nem kötelezı megadni): ……………………………………………………………….....
Kérelmezı idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
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-

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı, vagy
EU kék kártyával rendelkezı vagy
bevándorolt/letelepedett, vagy
menekült/oltalmazott/hontalan.

2. Kérelmezıvel közös háztartásában (azonos lakcímen) élık száma: ………… fı

3. Kérelmezı háztartásában élık személyi adatai:

Név

Születési helye, ideje

(születési név)

(év,hó,nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

1.
2.
3.
4.
5.

II. Jövedelmi adatok
A kérelmezı, valamint a vele közös háztartásban élı személyeknek a havi jövedelme
forintban:
A.

B.

C.

A jövedelem típusa

Kérelmezı

A kérelmezıvel közös háztartásban
élı további személyek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebbıl: közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, ıstermelıi, illetve szellemi és
más önálló tevékenységbıl származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerő rendszeres szociális
ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem
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III. Lakásviszonyok
A támogatással érintett lakás nagysága: …………..m2
A lakásban tartózkodás jogcíme: ………………………………………………………..

IV. Nyilatkozatok
1.

A támogatást az alábbi lakásfenntartási kiadáshoz kérem:
……………………………………………………………………………..

2.

Felelısségem tudatában kijelentem, hogy

- életvitelszerően a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelı rész aláhúzandó),
- 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. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı adóigazgatósága útján – ellenırizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történı felhasználásához.

Dátum: ………………………………

...........................................................................
kérelmezı aláírása

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

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is
rendelkezik.
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Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmezı személyes adatai
Neve: ……………………………………………………………………………………………………
Születési neve: …………………………………………………………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………
Születési hely, év, hó, nap: ……………………………………………………………………………
Lakóhely: ………………………………………………………………………………………………
Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………………..
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:……………………………………………………………………
II. A háztartás tagjainak 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 megfelelı aláhúzandó)
2. Üdülıtulajdon és üdülıtelek-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, mőhely, üzlet, mőterem, rendelı, garázs stb.): ............................ címe:
...................................... város/község ........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2,
tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
4.
Termıföldtulajdon
(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
Gépjármő:
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft
b) tehergépjármő, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármő: ................................ típus .....................
rendszám
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .................................................................
Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplı adatoknak
a szociális igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
........................................
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmezı vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelı pontját a vagyontárgyak számával egyezıen 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 jármő kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.
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A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
1) A közös háztartásban élık kérelem benyújtását megelızı havi nettó jövedelmérıl szóló
igazolása
(pl: munkabér, táppénz, GYED, GYES, GYET).
2) Egyéni vállalkozók és ıstermelık esetében a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelızı 12 hónap jövedelmének igazolása (NAV igazolás, könyvelı
jövedelemigazolása)
3) Nyugdíjasok esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév januárjában kiküldött
értesítése, melyben szerepel a január elsejétıl megállapított ellátás összege és jogcíme,
valamint az utolsó havi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat fénymásolata
4) Rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban részesülıknél a kérelem benyújtását
megelızı havi postai csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolata.
5) Munkanélküli ellátásban részesülık esetében a munkanélküli ellátás összegérıl szóló
utolsó havi csekkszelvény, bankszámlakivonat vagy az ellátás összegszerő
megállapításáról szóló határozat másolata
6) Munkanélküli ellátásban nem részesülık esetében nyilatkozat alkalmi munkából
származó jövedelemrıl és az álláskeresési kiskönyv másolata, egyszerősített
foglalkoztatás keretében végzett munka esetén a kérelem benyújtását megelızı hónap
jövedelmének igazolása
7) Ha a háztartásban kiskorú gyermek van, igazolás a családi pótlék összegérıl, esetleges
igazolás az árvaellátásról.
8) Egyetemi, fıiskolai hallgatónál az ösztöndíj összegérıl az oktatási intézmény igazolása.
9) 16 éven felüli gyermek(ek) esetében az oktatási intézmény igazolása a tanulói vagy
hallgatói jogviszony fennállásáról.
10) Igazolás vagy nyilatkozat a gyermektartásdíj összegérıl (postai szelvény
fénymásolata, nyilatkozat két tanú aláírásával, vagy bírósági végzés).
11) Saját tulajdonú lakás esetében Adás-vételi szerzıdés, tulajdoni lap másolata vagy közös
képviselı által kiállított igazolás a lakás nagyságáról.
12) Önkormányzati lakásbérlık esetében a lakásbérleti szerzıdés másolata
13) Albérlıknél az albérleti szerzıdés fénymásolata, mely tartalmazza a bérleti díjat, a bérlet
idıtartamát, az albérlet szobaszámát, valamint m2-ben meghatározott nagyságát, két
tanúval vagy közjegyzıvel hitelesítve.
14) Annak a közüzemi számlának csatolása, amelyhez a támogatás utalását kéri
15) Külföldi esetén:
a) a tartózkodási engedély másolatát;
b) a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat,
így különösen
ba) igazolást a munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve önálló
vállalkozói tevékenység alapján fennálló biztosítási jogviszonyról,
bb) igazolást a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról,
c) rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik
jogosulttá az ellátásra”
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2. melléklet a …/2015. (…..) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Humánszolgáltatási Igazgatóság
Szociális Osztály
7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.
Tel:74/ 311-630, Tel/fax:74/ 319-051

Iktatóbélyegzı helye:

Érkezett:

Ügyfélfogadási idı: Hétfı és Szerda 8,00 – 16,30 óráig
KÉRELEM

Települési ápolási támogatás megállapítására
I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok
1. Személyes adatok
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
Adóazonosító jele:
Állampolgársága:
Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat:
Telefonszám (nem kötelezı megadni):
Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):
A fizetési számlát vezetı pénzintézet neve:
A kérelmezı idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgár esetén):
- szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı, vagy
- EU kék kártyával rendelkezı, vagy
- bevándorolt/letelepedett, vagy
- menekült/oltalmazott/hontalan.
2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok:
a) A települési ápolási támogatás megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az
ápolt személy:
 18. életévét betöltött tartósan beteg
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b) Kijelentem, hogy
– keresıtevékenységet:
 nem folytatok
 napi 4 órában folytatok
 otthonomban folytatok
– nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok
– rendszeres pénzellátásban
 részesülök és annak havi összege: .....................
 nem részesülök
– az ápolási tevékenységet:
 a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen
 az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén
végzem.
– életvitelszerően a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelı rész
aláhúzandó)
c) Az ápolt személy:
 közoktatási intézmény tanulója,
 nappali szociális intézményi ellátásban részesül,
 felsıoktatási intézmény hallgatója.
d) A települési ápolási támogatást igénylı hozzátartozón kívül az ápolt családjában
folyamatosan otthon tartózkodó, rendszeres pénzellátással rendelkezı személy:
o van:………………………………………..
o nincs.
II. Az ápolt személyre vonatkozó adatok
1. Személyes adatok
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
Ha az ápolt személy cselekvıképtelen vagy cselekvıképességében teljesen korlátozott, a
törvényes képviselı neve:
A törvényes képviselı lakcíme:
2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat
 Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat a települési ápolási támogatást
kérelmezı hozzátartozóm végezze.
Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történı
felhasználásához.
Kelt: ..................................................................................
.......................................................... ................................................................................
az ápolást végzı személy aláírása az ápolt személy vagy törvényes képviselıje aláírása
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Tájékoztató
a kérelem kitöltéséhez
A megfelelı választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
Nem jogosult települési ápolási támogatásra a hozzátartozó ha:
– keresıtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történı munkavégzés kivételével – a napi
4 órát meghaladja,
– szakiskola, középiskola rendszerő képzésnek tanulója, illetve felsıoktatási intézmény nappali
képzésben részt vevı hallgatója,
– rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja a települési ápolási támogatás
összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet a települési ápolási támogatás folyósításának
idıtartama alatt végzett keresıtevékenységbıl adódó biztosítási jogviszony alapján – keresıképtelenné
válás esetén – folyósítanak,
- családjában az egy fıre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át (2015. évben: 42.750.- Ft),
- az ápolt családjában más, folyamatosan otthon tartózkodó, rendszeres pénzellátással
rendelkezı személy van, aki az ápolási, gondozási feladatokat el tudná végezni,
- az ápolt személy két hónapot meghaladó fekvıbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást
nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, illetve köznevelési
intézmény tanulója vagy felsıoktatási intézmény nappali képzésben részt vevı hallgatója,
kivéve, ha
aa)a köznevelési intézményben eltöltött idı a nemzeti köznevelésrıl szóló törvényben a
köznevelési intézményben való kötelezı tartózkodásra meghatározott idıtartamot nem
haladja meg,
ab) a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsıoktatási
intézmény látogatási kötelezettségének idıtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg,
ac) a köznevelési, illetve a felsıoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó
szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végzı személy rendszeres
közremőködésével valósítható meg,
- az ápolt személy nem Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén rendelkezik
lakóhellyel, tartózkodási hellyel, illetve életvitelszerően nem ott lakik.
Rendszeres pénzellátásnak minısül: a táppénz, a csecsemıgondozási díj, a gyermekgondozási díj,
az öregségi nyugdíj, a korhatár elıtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmővészeti életjáradék, az
átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott
munkaképességő személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi
járadék, a növelt összegő öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj –
kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal
élı, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó
személy özvegyi nyugdíját –, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói
baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres
szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak
és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás,
az idıskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást
helyettesítı támogatás,, a rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezéső pótlék, a közszolgálati járadék, valamint
az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;
A kérelem 2. c) pontját abban az esetben kell kitölteni, ha az ápolt személy köznevelési intézmény
tanulója, nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül vagy
felsıoktatási intézmény nappali képzésben részt vevı hallgatója. Az errıl szóló igazolást a kérelemhez
csatolni kell.
A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a háziorvos igazolását.
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IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY
a települési ápolási támogatás megállapításához/felülvizsgálatához
(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Igazolom, hogy
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

 Tartósan

beteg

Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy betegsége miatt állandó és tartós
gondozásra szorul. A gondozás várható idıtartama:

3

hónapnál hosszabb, vagy
 3 hónapnál rövidebb.

Dátum: ............................................................

....................................................................
háziorvos aláírása
munkahelyének címe

P. H.
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Igazolás a települési ápolási támogatás megállapításához
Igazolom, hogy (név)
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
„A” köznevelési intézmény tanulója,
„B” nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,
„C” felsıoktatási intézmény nappali képzésében részt vevı hallgatója.
Az intézmény megnevezése:
Az „A” pontban foglalt esetben az intézményben eltöltött idı a nemzeti köznevelésrıl szóló
törvényben a köznevelési intézményben való kötelezı tartózkodásra meghatározott
idıtartamot:
meghaladja

nem haladja meg.

A „B” pontban foglalt esetben az intézmény igénybevételének, illetıleg a „C” pont szerinti
esetben az intézmény látogatási kötelezettségének idıtartama átlagosan a napi 5 órát:
meghaladja

nem haladja meg.

Az „A”–,,C” pontban foglalt intézmény igénybevétele, illetve az intézmény látogatása az
ápolást végzı személy rendszeres közremőködését:
szükségessé teszi

nem teszi szükségessé.

Dátum: ...................................................

P. H.

....................................................................
.
intézményvezetı”
.
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3. melléklet a …/2015. (…..) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Humánszolgáltatási Igazgatóság
Szociális Osztály
7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.
Tel: 319-051, 311-630

Iktatóbélyegzı helye:

Érkezett:
Ügyfélfogadási idı: Hétfı: 8,00 – 16,30 óráig

Szerda: 8,00 – 16,30 óráig

KÉRELEM
Rendkívüli települési támogatáshoz
Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betővel kitölteni, illetve a megfelelı választ aláhúzni!

A rendkívüli települési támogatás megállapítását (megfelelı betőjel bekarikázandó,
egyidejőleg csak egy forma jelölhetı meg.)
a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére
b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére
c) a családban nevelkedı gyermekre tekintettel a család létfenntartási vagy rendkívüli
élethelyzetbe kerülése okán
d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra
kérem.
I. Az igénylı adatai:
1.) Kérelmezı neve:_______________________születési neve:_______________________
Születési helye:_______________ideje:_________év________________hó___________nap
Anyja leánykori neve:________________________________________________________

--
Adószám: 
TAJ-száma:

2.) Lakóhely:_________________________helység __________________utca_______szám
_______emelet_____ajtó
Tartózkodási hely:____________________ helység __________________utca_______szám
_______emelet_____ajtó
Értesítési és utalási cím: _______________ helység _________________utca _______szám
______emelet _____ajtó
Kijelentem, hogy életvitelszerően lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a
megfelelı rész aláhúzandó)
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3.) Állampolgársága: magyar
Bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkezı, hontalan,
oltalmazottként elismert
Státuszt elismerı határozat száma: ______________/20______
( a megfelelı rész aláhúzandó)

menekültként

vagy

4.) Családi állapota:

egyedülálló (hajadon,nıtlen)
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
házastársától külön élı
elvált
özvegy
5.) A kérelem benyújtásának idıpontjában a rendkívüli települési támogatást kérıvel közös
háztartásban élı közeli hozzátartozók, a kérelmezı családjában lakók adatai:
Név

Születési hely,
idı

Anyja neve

TAJ-szám

Rokoni
fok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók
közössége:
Közeli hozzátartozó:
a) a házastárs, az élettárs,
b) húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkezı, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, felsıoktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti
gyermekvédelmi nevelıszülı által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt
gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek)
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelızıen is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos
gyermek),
d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülı, illetve a
szülı házastársa vagy élettársa; valamint a b) vagy c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelı
testvér;
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II. A rendkívüli települési támogatás igénylésének indoka:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
III. Jövedelmi adatok*
A jövedelmek típusai

Kérelmezı
jövedelme

A
kérelmezıvel
közös
háztartásban
élı házastárs
(élettárs)
jövedelme

A kérelmezı családjában élı egyéb rokon
jövedelme

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és
táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3. Rendszeres pénzbeli
ellátás (FHT, RSZS,
ápolási díj stb.)
4. Ingatlan, ingó
vagyontárgyak
értékesítésébıl, vagyoni
értékő jog átruházásából
származó jövedelem
5. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerő ellátások
6. A gyermek ellátásához
és gondozásához
kapcsolódó támogatások
(GYES, GYED, GYET,
családi pótlék,
gyermektartás díj sb.)
7. Munkaügyi szervek
által folyósított
rendszeres pénzbeli
ellátás
8. Föld és bérbeadásból
származó jövedelem
9. Egyéb (pl.: ösztöndíj)
10.Összes jövedelem
Összjövedelmet
csökkentı kiadás:
Fizetett tartásdíj

Egy fıre jutó havi nettó jövedelem (ügyintézı tölti ki) _______________Ft/hó.

(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett
jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

Összesen:
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IV. Egyéb nyilatkozatok:
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı
igazgatósága útján – ellenırizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történı
felhasználásához.
Büntetıjogi felelısségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a
jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal
megemelt összegben visszaköveteli.

Szekszárd, 20…....év…………..………….hó…….nap
_____________________________

__________________________

Kérelmezı házastársa/élettársa/
bejegyzett élettársa aláírása

kérelmezı aláírása

Kijelentem, hogy a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemnek teljes
egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén
kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Szekszárd, 20…....év…………..………….hó…….nap
__________________________
kérelmezı aláírása
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Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

I. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nıtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha
élettársa van.
II. Jövedelmi adatok: A kérelmezı a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó
személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra
vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejőleg becsatolni szükséges. A
családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.
Jövedelem: Az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrıl vagy külföldrıl származó –
megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az
adómentes jövedelmet is, és azon bevételt, amely után az egyszerősített vállalkozói adóról, illetve az
egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell
fizetni.
A jövedelmi adatok alatt a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításakor a
bevételt és az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell
feltüntetni.
Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi
szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok hivatásos és szerzıdéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló
tevékenységbıl, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közremőködést igénylı –
tevékenységbıl származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, ıstermelıi, illetve szellemi és más önálló tevékenységbıl származó
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló
tevékenységbıl származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerzıdés
szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, csecsemıgondozási díj, gyermekgondozási díj,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerő rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülıi
nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár elıtti ellátás, szolgálati járandóság,
a balettmővészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás,
bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai
rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék
5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az idıskorúak járadéka,
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítı támogatás, az
ápolási díj, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként
folyósított keresetpótló juttatás.
6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggı pénzbeli juttatások, nevelıszülıi
díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó
tárgyak értékesítésébıl, vagyoni értékő jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és
más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az elızı
sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplı jövedelmekrıl a jövedelem típusának megfelelı iratot vagy
annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

III. Mellékletek:
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A kérelem ügyintézınél történı benyújtása esetén az ügyintézés elısegítése érdekében a kérelmezı
személyi igazolványa és lakcímkártyája és a vele egy háztartásban lakó személyek lakcímkártyája és
TAJ kártyájának bemutatása szükséges.

Csatolandó mellékletek:
A jövedelem igazolására:
a) a munkabérrıl, munkáltató által fizetett táppénzrıl a munkáltató által kiállított kérelem
benyújtását megelızı havi nettó jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék,
b) vállalkozó vagy ıstermelı esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelızı tizenkét
hónap alatt szerzett jövedelemrıl a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért
jövedelemrıl nyilatkozat,
c) álláskeresési támogatás esetén a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a
továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelızı havi
ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,
d) nyugdíj, nyugdíjszerő rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelızı
havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítı), bankszámlakivonat,
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelızı havi összegrıl szóló
szelvény vagy bankszámlakivonat,
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelızı havi postai feladóvevény vagy
bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetıjogi felelısség tudatában tett
nyilatkozat,
g) a magasabb összegő családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás
h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a
gyermekelhelyezésrıl és gyermektartásdíjról szóló szülıi egyezségrıl kiállított irat
i) állam által megelılegezett gyermektartásdíj esetén a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi
Járási Hivatal Gyámhivatalának határozata
j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelızı tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
l) amennyiben a kérelmezı, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerően vele együtt
lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az errıl szóló nyilatkozat és a
Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskeresı és ellátásban nem részesül,
m) a gyógyszerek eseti vagy havi költségeirıl szóló igazolás
n) egyéb jövedelmek esetén a kérelmezı büntetıjogi felelıssége tudatában tett nyilatkozat
- 16 évnél idısebb gyermek tanulói jogviszony igazolását
- Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén az eltemettetı
nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot,
- minden olyan okiratot (pl: kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat stb.), amely
igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetet.”

