MOSONSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
13/2020. (XI.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI
SZABÁLYOZÁSÁRÓL
Mosonszentmiklós község Önkormányzata Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Mosonszentmiklós Község Polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 58/B. § (2)
bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk 1. bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I. Cím
A rendelet célja
1. §
Jelen rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény által meghatározott pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait megállapítsa,
rendelkezzék az egyes ellátások feltételeiről, az ellátások mértékéről, igénybevételük
módjáról, folyósításáról, valamint ellenőrzésének szabályairól.
Hatásköri rendelkezések
2. §
(1)

(2)

A rendelet hatálya kiterjed a Mosonszentmiklós község területén életvitelszerűen élő,
ott bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény hatálya alá tartozó személyekre.
Az önkormányzat saját költségvetéséből nyújtott szociális támogatásokat azok a
személyek vehetik igénybe, akik bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási
hellyel rendelkeznek Mosonszentmiklós község közigazgatási területén és
életvitelszerűen (legalább 6 hónapja) itt is élnek.
3. §

(3)

A szociális törvényben, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ)
alapján:
1) Átruházott hatáskörében a polgármester dönt:
a) rendkívüli települési támogatás,
b) temetési támogatásról,
c) köztemetés költségének megtérítése alóli mentesítésről,
d) beiskolázási támogatásról,
e) időskorúak támogatásáról,
f) nagycsaládosok támogatásáról
2) A Képviselő-testület dönt:

a) ápolási célú települési támogatásról,
b) lakhatási támogatásról,
c) gyógyszertámogatásról
Eljárási rendelkezések

(1)

(2)

4. §
A rendeletben szabályozott támogatásokra történő jogosultság elbírálásához a
kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi
adatairól, jövedelmi viszonyairól, lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás esetén
az egy háztartásban élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek személyi adatairól, vagyoni és jövedelmi viszonyairól
nyilatkozni, a szükséges igazolásokat mellékelni vagy annak hivatalból történő
megkéréséhez hozzájárulni.
A települési támogatás elbírálásához – a kérelmezett támogatás függvényében – a
fentieken kívül alábbi igazolások benyújtása kötelező:
a) tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó
igazolás;
b) 16 éven felüli gyermek tanulói vagy hallgatói jogviszonyának igazolása;
c) álláskereső esetén az együttműködésről, az álláskeresési ellátásról vagy a
regisztrálásról a munkaügyi központ illetékes kirendeltsége által kiadott
igazolás vagy határozat, valamint az aktív korúak ellátására való jogosultságot
megállapító határozat;
d) amennyiben a szülő gyermekét egyedül neveli vagy gyermektartásdíjban
részesül, a gyermekelhelyezésről szóló ítélet, gyermektartásdíjat megállapító
okirat, vagy nyilatkozat a kérelmező részéről, hogy gyermekét egyedül neveli
vagy gyermektartásdíjban részesül-e, vagy sem
e) temetési célra nyújtott települési támogatás esetében a temetési költségekről
kiállított és a kérelmező nevére szóló temetési számla első eredeti példánya,
nem mosonszentmiklósi elhunyt esetében a halotti anyakönyvi kivonat
másolata.

(3) Az ellátás iránti kérelmet - az igénylésre rendszeresített nyomtatványon - lehet benyújtani
a Mosonszentmiklósi Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal).

(4) A havi rendszerességgel adott támogatásokat utólag, minden hónap 5-ig kell folyósítani.
II. Fejezet
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
II. Cím
A települési támogatás formái
5. §
(1) Települési támogatás formái:
a) rendkívüli települési támogatás,
b) temetési támogatás,
c) köztemetés,
d) beiskolázási támogatás,
e) ápolási célú települési támogatás,
f) lakhatási támogatás,
g) gyógyszertámogatás,
h) időskorúak támogatása,
i) nagycsaládosok támogatása
(2) A kérelem benyújtásához alkalmazandó nyomtatványok:
• 1. számú melléklet:
o rendkívüli (eseti) települési támogatás
o temetési támogatás
o köztemetés
• 2. számú melléklet:
o ápolási célú települési támogatás
o lakhatási támogatás
o gyógyszertámogatás
• 3. számú melléklet:
o beiskolázási támogatás
• 4. számú melléklet:
o időskorúak támogatása
• 5. számú melléklet:
o nagycsaládosok támogatása
Rendkívüli települési támogatás
6. §
(1)

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személyek részére, amennyiben az egy főre számított havi családi
jövedelemhatár nem haladja meg

a) a családban élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250%-át (71.250,- Ft).
b) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300%-át (85.500,- Ft)
(2)

A rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra
negyedéves rendszerességgel adható.

(3)

A rendkívüli települési támogatás összege – a segélyezett összes körülményeinek
mérlegelése függvényében – esetenként legalább 5.000,- Ft legfeljebb 30.000,- Ft.

(4)

Az (1) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyoktól eltérően és a (3) bekezdésben
meghatározott összegtől eltérően halasztást nem tűrő, sürgős esetben (természeti
csapás, katasztrófa, baleset stb.) a nyújtható támogatás maximális összege 70.000,- Ft
lehet.

(5)

A rendkívüli települési támogatás pénzbeni és természetbeni ellátásként egyaránt
nyújtható.
A természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás a szilárd tüzelőanyag
támogatás, mely fűtési időszakban, szeptember 1. és április 30. között igényelhető.

(6)

(7)

A szilárd tüzelőanyag támogatás egy személynek, valamint családnak egy fűtési
időszakban maximum négy alkalommal nyújtható.

(8)

A szilárd tüzelőanyag támogatás összege – a segélyezett összes körülményeinek
mérlegelése függvényében – esetenként legalább 10.000 Ft és legfeljebb 15.000 Ft
lehet.

(9)

A természetbeni juttatáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak
egy jogosultnak, egy jogcímen állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek
és háztartások számától.

(10)

Az (4) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az
albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
Ápolási célú települési támogatás
7. §

(1)

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg a nagykorú közeli hozzátartozónak,
ha
a) 18. életévét betöltött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi;
b) kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápolt személy gondozási és ápolási
igényére tekintettel a feladat ellátására;
c) családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
170%-a egyedülálló esetében 220%-a és vagyonnal nem rendelkeznek.

(2)

(3)

Nem állapítható meg ápolási támogatás keresőtevékenységet folytató kérelmező
részére, amennyiben keresőtevékenységet – otthon végezhető munka kivételével –
legalább napi négy órában végez.
E paragrafus alkalmazásában hozzátartozó fogalmára az Szt. rendelkezései az
irányadók.

A kérelemhez csatolni kell
- a jövedelemigazolásokat,
- háziorvosi igazolást tartós betegség fennállásáról.
(4)

A támogatás havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott
ápolási díj alapösszegének 80%-a.

(5)

Az ápolási kötelezettség teljesítését a képviselő - testület a szociális ügyekkel
foglalkozó köztisztviselő útján rendszeresen ellenőrzi.

(6)

Ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több
egymást követő napon nem gondoskodik:
a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről,
b) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról,
c) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.

(7)

Az ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
c) az ápolt személy meghal,
d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy
tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
e) jogosultságot kizáró körülmény következik be.

(8) A települési támogatás e §-ban szabályozott formája szolgálati időre jogosít.
Lakhatási támogatás
8. §
(1)

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez az alábbi települési
támogatás nyújtható:
a) közüzemi díj támogatás különösen áram, víz, gázfogyasztás költségeinek
viseléséhez.

(2)

A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy
jogosultnak, egy jogcímen állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától.

(3)

Az (2) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az
albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(4)

A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a 1993.
évi III. törvényben meghatározott közeli hozzátartozók jövedelemigazolásokat és a
lakásfenntartási költségek igazolásáról szóló számlákat is.
9. §

(1) A közüzemi díj támogatás havi összege
a) 5.000,- Ft ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem 40.000,- Ft alatt
van,
b) 3.000,- Ft ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem 40.001,- Ft -70.000,- Ft
között van.
c) A támogatás összege viszont nem haladhatja meg a havi közüzemi számla
összegét.
(2)

A közüzemi díj támogatást egy évre kell megállapítani.

(3)

A közüzemi díj támogatás folyósítása havonta a szolgáltató részére történik, annak
összegét a szolgáltató írja jóvá.

(4)

Azon személyek esetében, akiknél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztás mérő
készülék működik, a lakhatási támogatást elsődlegesen a készülék feltöltéséhez kell
biztosítani.

(5)

A kérelmezőt a lakhatáshoz kapcsolódó közüzemi díj támogatás a kérelem benyújtását
követő hónap első napjától illeti meg.
Gyógyszertámogatás
10. §

(1)

Gyógyszertámogatásban lehet részesíteni a kérelmezőt
a) ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-a (57.000,- Ft), vagy
b) egyedülálló, illetőleg gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetében havi
jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb
250%-a (71.250,- Ft), és

c) a havi rendszeres gyógyító ellátásának a gyógyszertár által elismert költsége
legalább az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40%-a
(39.900,- Ft), továbbá
d) egészségi állapota alapján vélelmezhető, hogy a c) pontban említett gyógyító
ellátás költsége tartósan, legalább 6 hónapig fennáll.
(2) A támogatás havi összege a gyógyszertár által igazolt költség, de maximum 10.000,- Ft.
(3) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell
•

a 1993. évi III. törvényben meghatározott közeli hozzátartozók jövedelemigazolása,

•

a gyógyszertár igazolását a havi gyógyszerkiadásról.

(4) Amennyiben a támogatásban részesített a jogosultság időtartama alatt jogosultságot szerez
közgyógyellátásra, a részére megállapított gyógyszertámogatást e naptól meg kell
szüntetni.
(5) Az ellátásban részesülő, amennyiben közgyógyellátásra való jogosultságot szerez, köteles
erről az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni.
(6) Gyógyszertámogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését
megelőzően az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti méltányos közgyógyellátás került
megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.
Temetési támogatás
11. §
(1)

Települési támogatásként elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulás nyújtható annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről
gondoskodott, és az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át (142.500,- Ft)

(2)

A segély összege alkalmanként maximum 30.000,- Ft lehet.

(3)

A kérelem a temetés napjától számított 30 napon belül nyújtható be.

(4)

Az igénylésére szolgáló nyomtatványhoz mellékelni kell a temetés költségeiről - a
kérelmező nevére - kiállított számla eredeti példányát, halotti anyakönyvi kivonatot, a
1993. évi III. törvényben meghatározott közeli hozzátartozók jövedelemigazolása.
Beiskolázási támogatás
12. §

(1)

A

polgármester

az

iskolakezdéssel

járó

kiadások

csökkentése

céljából

a

beiskolázáshoz önkormányzati segélyben részesíti azokat, akiknek a családjában az

egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 500%-a (142.500,- Ft).
(2)

A beiskolázással kapcsolatos önkormányzati segély iránti kérelmet évente egyszer,
tanévkezdéskor, legkésőbb minden év szeptember 30-ig lehet benyújtani.

(3)

A beiskolázási támogatás összege gyermekenként:
a) általános iskolai alsó tagozatos tanuló esetében 10.000,- Ft
b) általános iskolai felső tagozatos tanuló esetében 12.000,- Ft
c) középiskolai tanuló esetében 13.000,- Ft
d) főiskolán, egyetemen tanuló diák esetén 14.000,- Ft

(4)

A kérelem kötelező melléklete a tanköteles gyermek tanulói jogviszonyának
fennállására vonatkozó igazolás, a 1993. évi III. törvényben meghatározott közeli
hozzátartozók jövedelemigazolása.

(5)

A támogatás készpénzben nyújtható.
Köztemetés
13. §

1. Az eltemettetésre köteles személy a térítési kötelezettség alól mentesítendő, akinek a
családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, valamint a köztemetés költségének megtérítése
megélhetését súlyosan veszélyezteti.
Időskorúak támogatása
14. §
(1) A naptári évben a 70. életévét betöltő nyugdíjas korú személy évente egy alkalommal –
amennyiben az önkormányzat anyagi lehetőségei megengedik – év végi kiadásainak
csökkentése céljából időskorúak támogatására jogosult az alábbi feltételek mellett:
a) a családban élők esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át (142.500,- Ft)
b) egyedülálló esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át (171.000,- Ft)
c) az egy főre jutó jövedelem kiszámításának alapját csak a havi nyugdíjellátás
összege adja, melybe nem kerül beszámításra az esetleges egyszeri év végi
egyösszegű kifizetés és nyugdíjprémium
(2)

A támogatás év végén egy alkalommal november 16-tól december 16-ig igényelhető.

(3)

Az egyszeri támogatási összege 15.000 Ft.

(4)

A támogatás a rendelet 4. számú melléklete szerinti nyomtatványon igényelhető.

(5)

A kérelem mellé csatolni kell a kérelmező nyugdíjas szelvényét, vagy a nyugdíjat
igazoló dokumentumot.

Nagycsaládosok támogatása
15. §
(1)

A három, vagy több gyermeket nevelő családosok évente egy alkalommal támogatásra
jogosultak – amennyiben az önkormányzat anyagi lehetőségei megengedik – év végi
kiadásainak csökkentése céljából az alábbi feltétel mellett:
a) amennyiben a legidősebb gyermek a naptári évben tölti be a 16. életévét
b) a családban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 500%-át (142.500,- Ft).

(2)

A támogatás év végén egy alkalommal november 16-tól december 16-ig igényelhető.

(3)

Az egyszeri támogatási összeg 15.000 Ft/gyermek.

(4)

A támogatás a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyomtatványon igényelhető.

(5)

A kérelem mellé csatolni kell az egy családban élők kereseti igazolását.
III. Fejezet
III. Cím
Szociális szolgáltatások
16. §

(1)

Az önkormányzat az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:
a)
étkeztetés
b)
házi segítségnyújtás
c)
családsegítés
d)
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
e)
fogyatékosok nappali ellátása
f)
hajléktalanok nappali ellátása.

(2)

Az önkormányzat az alábbi szakosított szociális ellátásokat biztosítja:
a)
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény:
aa) hajléktalanok átmeneti szállása.

1.sz melléklet
Települési támogatás kérelem
(polgármesteri hatáskör)
A kérelmező személyes adatai
Neve:.....................................................................................................................................
Születési neve: .....................................................................................................................
Anyja neve:...........................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:...................................................................................................
TAJ száma: ...………………………………………………………………………….......
Lakóhely: .............................................................................................................................
Tartózkodási hely:................................................................................................................
Bankszámlaszám:.................................................................................................................
Telefonszám:………………………………………………………………………………
A kérelmező családjában élők száma:.......fő
A kérelmező családjában élők személyi
adatai:
név/születési név

születési hely év,
hó, nap

anyja neve

TAJ száma

rokoni
kapcsolat

Jövedelmi adatok
Jövedelem eredete

Kérelmező Házastárs,
jövedelme
élettárs

Gyermek

Szülő

Nagyszülő Összesen

Munkaviszonyból
származó jövedelem és
táppénz
Vállalkozásból származó
jövedelem
Nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
GYES, GYED, GYET
Családi pótlék,
gyermektartásdíj,
árvaellátás stb.
Önkormányzat, Járási
Hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli
ellátás (munkanélküli
ellátás, aktív korúak
ellátása, rendszeres
gyermekvédelmi
támogatás stb.)
Egyéb (pl.: albérleti díj,
földbérleti díj,
értékpapírból, ingatlan,
ingóság, értékesítésből
származó) jövedelem
A család, havi nettó
jövedelme összesen

□

Rendkívüli települési támogatás:

Indoklás:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

□

Temetési támogatás esetén a kérelmezőnek a kérelméhez a csatolnia kell a

nevére kiállított számla eredeti (1. számú) példányát, valamint a halotti anyakönyvi
kivonatot.
Az elhunyt személy adatai:
Neve: ....................................................................................................................................
Születési neve: .....................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ..................................................................................................
Lakóhely: .............................................................................................................................
Tartózkodási hely: ................................................................................................................

Vagyonnyilatkozat
A kérelmező/család/háztartásban élők vagyona
I. 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
II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft
Mosonszentmiklós,.......... év .............................. hó ............ nap
…………………………….
aláírás

Alulírott kérelmező kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, a kérelemben, nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási
eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást a
támogatásra vonatkozó jogszabály helyen meghatározott módon vissza kell térítenem.
Mosonszentmiklós, ....................................................................
…………………………..
kérelmező

2. sz. melléklet
Települési támogatás kérelem
(Képviselő-testületi hatáskör)
A kérelmező személyes adatai
Neve:.....................................................................................................................................
Születési neve: .....................................................................................................................
Anyja neve:...........................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:...................................................................................................
TAJ száma: ...………………………………………………………………………….......
Lakóhely: .............................................................................................................................
Tartózkodási hely:................................................................................................................
Bankszámlaszám:.................................................................................................................
Telefonszám:………………………………………………………………………………
A kérelmező családjában élők száma:.......fő
A kérelmező családjában élők személyi
adatai:
név/születési név
születési hely év,
hó, nap

anyja neve

TAJ száma

rokoni
kapcsolat

Jövedelmi adatok
Jövedelem eredete

Kérelmező Házastárs,
jövedelme
élettárs

Gyermek

Szülő

Nagyszülő Összesen

Munkaviszonyból
származó jövedelem és
táppénz
Vállalkozásból származó
jövedelem
Nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
GYES, GYED, GYET
Családi pótlék,
gyermektartásdíj,
árvaellátás stb.
Önkormányzat, Járási
Hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli
ellátás (munkanélküli
ellátás, aktív korúak
ellátása, rendszeres
gyermekvédelmi
támogatás stb.)
Egyéb (pl.: albérleti díj,
földbérleti díj,
értékpapírból, ingatlan,
ingóság, értékesítésből
származó) jövedelem
A család, havi nettó
jövedelme összesen

□

Lakhatási támogatás igénylése esetén a kérelmező köteles csatolni a közüzemi

számlát, amihez a támogatást kéri.
A támogatással érintett lakás nagysága: ………….. m2.
A lakásban tartózkodás jogcíme: ………………………………………………………..
A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. ….

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész
aláhúzandó),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

□

Gyógyszertámogatás esetén a kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a háziorvos

által igazolt gyógyszerkiadások vagy a betegséghez kapcsolódó egyéb kiadások
szükségességét és összegét.
A ………………………………………………………..Gyógyszertár nevében igazolom,
hogy
Név: ………………………………………………………………….
Társadalombiztosítási Azonosító Jel: …………………………………
……………………………………………………………….szám alatti lakos havi rendszeres
gyógyszerköltsége: ……………………………….. Ft.
…………….20……………….
………………………………………
gyógyszerész aláírása, bélyegzője
…………………………………………(név) háziorvosa, szakorvosa igazolom, hogy
kérelmező gyógyító ellátásának költsége előreláthatóan tartósan, legalább 6 hónapig fennáll.
……………20………………
………………………………..
háziorvos/szakorvos aláírása, bélyegzője

□

Ápolási célú települési támogatás

Kérelmező nem otthon végezhető, 4 órát meghaladó kereső tevékenységet:
folytat

nem folytat.

Az ápolt személy adatai:
Név: ……………………………………………………………………………………………..
Születési név: …………………………………………………………………………………...
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………...
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..

Állandó lakcím………………………………………………………………………………….
Ideiglenes lakcím: ……………………………………………………………………………...
Társadalombiztosítás Azonosító Jel: …………………………………………………………..
Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási támogatást kérelmező
hozzátartozóm végezze. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási
eljárás során történő felhasználásához.
Mosonszentmiklós,……………………….
…………………………………………
ápolt aláírása

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY
az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához
(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)
I. Igazolom, hogy
Neve: ...............................................................................................................................
Születési neve: ................................................................................................................
Anyja neve: .....................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ..............................................................................................
Lakóhely: .........................................................................................................................
Tartózkodási hely: .............................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..............................................................................
□ Súlyosan fogyatékos
súlyos fogyatékosságának jellege:
□ látássérült □ hallássérült □ értelmi sérült □ mozgássérült], vagy
□ Tartósan beteg
Fenti igazolást nevezett részére
a rehabilitációs hatóságként eljáró ..................................................... (szerv megnevezése)
................................... számú határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye,
vagy a ............................................................................................................. megyei gyermek
szakfőorvos .................... számú igazolása, vagy ........................... fekvőbeteg-szakellátást
nyújtó intézmény ....................................................... szakrendelő intézet szakorvosa által
kiadott .................... keltű igazolás/zárójelentés, vagy a .............................. megyei pedagógiai
szakszolgálat .................... számú szakvéleménye alapján állítottam ki.
II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy
□ fogyatékossága/betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul;
A gondozás várható időtartama:
□ 3 hónapnál hosszabb, vagy
□ 3 hónapnál rövidebb.
□ fogyatékossága/betegsége miatt nem szorul állandó és tartós gondozásra.

Dátum: ................................................
................................................
háziorvos aláírása

................................................
munkahelyének címe
Az ápoló személy nyilatkozata:
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a. keresőtevékenységet nem folytatok,
b. nem vagyok jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra,
c. az ápolt személy háztartásában rajtam kívül ápolásra, gondozásra alkalmas személy
nincs,
d. tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés köztem és az ápolt személy között nem áll
fenn.
..............................................
ápolást végző

Vagyonnyilatkozat
A kérelmező/család/háztartásban élők vagyona
I. 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
II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft
Mosonszentmiklós,.......... év .............................. hó ............ nap
…………………………….
aláírás
Alulírott kérelmező kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, a
kérelemben, nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő
felhasználásához, kezeléséhez.
Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást a támogatásra
vonatkozó jogszabály helyen meghatározott módon vissza kell térítenem.
Mosonszentmiklós,…………………………..

…………………………..
kérelmező

3. sz. melléklet
KÉRELEM
beiskolázási támogatás megállapítására
1. A kérelmező adatai
Neve: ______________________________________________________________________
TAJ száma:__________________________________________________________________
Születési neve:_______________________________________________________________
Születési helye, ideje:
__________________________________________________________
Anyja neve: _________________________________________________________________
Lakóhelye (bejelentett): ________________________________________________________
Tartózkodási helye (bejelentett): _________________________________________________
Egyéb elérhetősége (telefon, cím):________________________________________________
Bankszámlaszám:_____________________________________________________________
Aláhúzással jelölje, ahol életvitelszerűen lakik!
2. A kérelem benyújtásának időpontjában a beiskoláztatási támogatást kérővel közös
háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

TAJ száma

Rokoni fok

3.
A beiskoláztatási
alábbiakban megnevezett gyermekemre tekintettel kérem:
Név

Oktatási intézmény neve

Címe

Állampolgárság

támogatást

az

általános iskola alsó,
általános iskola felső,
középiskola,
főiskola egyetem

4. Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

Kérelmezővel
közös
háztartásban
élő házastárs
(élettárs)
jövedelme

Kérelmezővel
közös
háztartásban élő
közeli
hozzátartozó
jövedelme

Munkaviszonyból származó jövedelem és
táppénz
Vállalkozásból származó jövedelem

Nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások
GYES, GYED, GYET

Családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás stb.
Önkormányzat, Járási Hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás (munkanélküli ellátás,
aktív korúak ellátása, ápolási díj, időskorúk
ellátása, rendszeres gyermekvédelmi
támogatás stb.)
Egyéb (pl. albérleti díj, földbérleti díj,
értékpapírból, ingatlan, ingóság értékesítésébol
szárrmazó) jövedelem
A család, havi nettó jövedelme összesen:

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek
valódiságának igazolására szóló iratokat, valamint a nem helyben tanuló gyermek/ek
esetén az iskolalátogatási igazolást!
Egy főre jutó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ________________________ Ft/hó.

Összesen

Vagyonnyilatkozat
A kérelmező/család/háztartásban élők vagyona
I. 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
II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft
Mosonszentmiklós,.......... év .............................. hó ............ nap

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást a
támogatásra vonatkozó jogszabály helyen meghatározott módon vissza kell térítenem.

Mosonszentmiklós,.......... év .............................. hó ............ nap

…………………………….
aláírás

4. számú melléklet
KÉRELEM
időskorúak támogatására
A kérelmező személyi adatai:
Neve: _______________________________________________________________
Születési neve:________________________________________________________
Anyja neve: __________________________________________________________
Szül. hely: ___________________________________________________________
Szül. dátum: _________ év ______________ hó _____ nap
Lakóhely: 9154 Mosonszentmiklós, __________________________u.________ hsz.
Tartózkodási hely: 9154 Mosonszentmiklós, ____________________ u.______ hsz.
TAJ-szám:
Telefonszám: _________________________________________________________
Bankszámlaszám:__________________________________________________________

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást a
támogatásra vonatkozó jogszabály helyen meghatározott módon vissza kell térítenem.

Mosonszentmiklós,.......... év .............................. hó ............ nap

___________________________________
kérelmező aláírása

5. számú melléklet
KÉRELEM
nagycsaládosok támogatására
1. A kérelmező adatai
Neve: ______________________________________________________________________
TAJ száma:__________________________________________________________________
Születési neve:_______________________________________________________________
Születési helye, ideje: _________________________________________________________
Anyja neve: _________________________________________________________________
Lakóhelye (bejelentett): ________________________________________________________
Tartózkodási helye (bejelentett): _________________________________________________
Telefonszám: ___________________________________________________________
Bankszámlaszám:_____________________________________________________________
Aláhúzással jelölje, ahol életvitelszerűen lakik!
2. A kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő
közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni fok

TAJ száma

Állampolgárság

3. Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

Kérelmezővel
közös
háztartásban
élő házastárs
(élettárs)
jövedelme

Kérelmezővel
közös
háztartásban élő
közeli
hozzátartozó
jövedelme

Munkaviszonyból származó jövedelem és
táppénz
Vállalkozásból származó jövedelem

Nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások
GYES, GYED, GYET
Családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás stb.
Önkormányzat, Járási Hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás (munkanélküli ellátás,
aktív korúak ellátása, ápolási díj, időskorúk
ellátása, rendszeres gyermekvédelmi
támogatás stb.)
Egyéb (pl. albérleti díj, földbérleti díj,
értékpapírból, ingatlan, ingóság értékesítésébol
származó) jövedelem
A család, havi nettó jövedelme összesen:

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek
valódiságának igazolására szóló iratokat.
Egy főre jutó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ________________________ Ft/hó.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást a
támogatásra vonatkozó jogszabály helyen meghatározott módon vissza kell térítenem.
Mosonszentmiklós,.......... év .............................. hó ............ nap
…………………………….
aláírás

Összesen

