Kunbaracs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátások helyi szabályairól
Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993.évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§ (1)
bekezdésében, 132 § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. § E rendelet célja, hogy meghatározza Kunbaracs Község Önkormányzata által biztosított, a Szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott pénzbeli ellátások
megállapításának, igénybevételének, mértékének, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének feltételeit.
2. Eljárási rendelkezések
2. § (1) Az eljárás megindítása történhet kérelemre, illetve hivatalból.
(2) A szociális ellátások iránti kérelmet az eljárás gyorsabbá, egyszerűbbé tétele érdekében elsősorban az
önkormányzati hivatal által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani, a szociális ügyintézőnél. Az
egyes ellátások forma nyomtatványait e rendelet melléklete tartalmazza.
(3) Az egyes ellátási formákra vonatkozó jogosultság elbírálásához a kérelmező jövedelmi, helyzetére
vonatkozóan nyilatkozatot köteles tenni.
(4) A jövedelem igazolására a kérelmező saját maga és családtagjai jövedelemét tükröző dokumentumokat köteles
csatolni:
a) éves nyugdíjösszesítőt a nyugdíj igazolására
b) munkáltatói igazolást a munkabér összegéről
c) vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját megelőző tizenkét hónap
vizsgálatához az adóbevallással lezárt időszak vonatkozásában az adóbevallás másolatát, az azon túlmutató
időszak esetére könyvelő által kiállított igazolást,
d) bírósági végzést a gyermektartásdíj összegéről, annak hiányában mindkét szülő által aláírt nyilatkozatot annak
összegéről,
e)ha nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel, akkor Munkaügyi Kirendeltség igazolását arról, hogy a
kérelmező nyilvántartásban szerepel-e, álláskeresési támogatásban, FHT-ban részesül-e
f) GYES, GYED, GYET, családi pótlék, árvaellátás, felemelt családi pótlék összegét igazoló havi szelvény vagy
banki átutalás, és megállapító határozat.
g) Járási Hivatal igazolását, hogy EGYT-ben(egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) részesül-e
.

3.Az ellátás folyósításának módja
3. § (1) A megállapított támogatás folyósításáról az önkormányzati hivatal az ügyfél folyószámlájára átutalással
történő kifizetés útján gondoskodik a megállapítást követő hónap 5. napjáig.

II. Fejezet
1.Települési támogatás
4.§
(1) Települési támogatás állapítható meg különösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
ha a rászoruló egy főre számított családi jövedelemhatára az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
100 %-át, egyedül élő esetén annak 150 %-át nem haladja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjára tekintettel megállapított települési támogatást a képviselő-testület havi
rendszerességgel nyújtja, az ellátást 1 évre állapítja meg. Az ellátás kezdő napja a kérelem benyújtása hónapjának
első napja. A támogatás összege havi 2.000,- Ft. A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet,
az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(3) Az (1) bekezdés a) pontján kívüli okból nyújtott települési támogatás eseti jellegű, minimuma 3.000,- Ft,
maximuma 10.000,- Ft.
(4) Az (1) bekezdés a) pontja esetében a kérelmező csatolni köteles a lakóingatlanra a kérelem benyújtását
megelőző hónapban kiállított közüzemi számlákat valamint annak igazolását, hogy az ingatlanban
életvitelszerűen, jogszerűen (tulajdonosként, bérlőként , szívességi használóként stb.) lakik.
(5) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a kérelmező köteles csatolni az ápolt személy tartósan beteg
állapotáról kiállított háziorvosi vagy egyéb szakorvosi igazolást.
(6) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben csatolandó a háziorvos által kiállított igazolás a
kérelmező által rendszeresen szedett gyógyszerekről.
2.Rendkívüli települési támogatás
5.§A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére eseti jelleggel, jövedelemre tekintet nélkül
rendkívüli települési támogatást nyújt.
6.§(1) A képviselő-testület rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket részesíti akik
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező
többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő
várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe
vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez
kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak
(2) Közeli hozzátartozó halála esetén a kérelmet legfeljebb a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül
lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező nevére az eltemettetés költségeiről kiállított
számlákat.

III. Fejezet
Az egyes ellátásokra vonatkozó közös szabályok
7.§ (1)Az e rendeletben szabályozott ellátásokkal kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.
(2) A hatáskör gyakorlója az ellátások felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó
dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel az ellátásban részesülőt.
(3) Az ellátásban részesülő köteles
a) az ellenőrzést tűrni,
b) az ellenőrzést végző személlyel együttműködni,
c) a kért adatokat rendelkezésre bocsátani,
d) az ellátás cél szerinti felhasználását igazolni.

Záró rendelkezések
8. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 8/2013.(XII.20.)
önkormányzati rendelet 1-22 §-a.

Tóth Ferenc
polgármester

Kihirdetve: 2015. február 27.

Lőrincz Edit
jegyző

Lőrincz Edit
jegyző

Melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
Települési támogatás, rendkívüli települési támogatás megállapításához
Kérelmező neve:………………………………………………………………..
Kérelmező születési neve:………………………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………………………..
Születési helye, ideje (év,hó,nap):………………………………………………
Lakóhely:…………………………………………………………………………
Tartózkodási hely:…………………………………………………………………
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:…………………………………………….
Kérelem indoka:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Amennyiben releváns:
Az eltemetett hozzátartozó neve:…………………………………………….
Rokoni kapcsolat:…………………………………………………………….
A haláleset ideje:……………………………………………………………..
A temetés költségei:…………………………………………………………..
A kérelmező jövedelme:…………………………………Ft/hó
A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai:
Név

Szül. idő

Rokoni
kapcsolat

Foglalkozás

Jövedelem

Egyéb jövedelmek:

Gyermektartásdíj:………………………..Ft
Családi pótlék:……………………………Ft

Önkormányzati egyéb rendszeres támogatást:…………………………..Ft
Együtt élők összes jövedelme:…………………….Ft (ügyintéző tölti ki)
Egy főre jutó jövedelem:…………………………..Ft (ügyintéző tölti ki)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul
veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján
az NAV -nál ellenőrizhető.
Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a jogosultság megállapítása
és teljesítése céljából felhasználják.
Dátum: Kunbaracs,……………………
…………………………………..
Kérelmező

