Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015.(II.1O.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról

Sitke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
(1) bekezdésében,
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. * (2) bekezdésében, 10.
26. *-ában, 32. (1) bekezdés b) pontjában, 32. (3) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében,
62. * (2) bekezdésében, 92. (1) bekezdés a) pontjában, 92. * (2) bekezdésében, 132. * (4)
bekezdésében, 134/E. -ában kapott felhatalmazás alapján. az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és N’tagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. * (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében elján’a a következő
önkormányzati rendeletet alkotja.
I. Fejezet
Altalános rendelkezések
1. A szociális igazgatás szervei
1. (1) Az e rendeletben meghatározott önkormányzati szociális feladat-és hatásköröket:
a,) Sitke Község Onkormánvzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület),
h) a polgármester
gyakorolja.
(2) Az e rendeletben meghatározott hatásköröket eltérő rendelkezés hiányában a Képviselő
testület szervezeti és működési szabályzata alapján a polgármester gyakorolja.
2. Eljárási rendelkezések
2. A jövedelemigazolás tartalmazza a jövedelmet megalapozó, a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerinti önálló, vagy nem önálló tevékenység kezdő időpontját.
(1) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátás iránti kérelmet a Sárvári Közös
Onkormányzati Hivatal Hatósági Irodájánál (a továbbiakban: Hatósági Iroda) vagy Sitke
Község Onkormányzata hivatalos helyiségében kell előterjeszteni.
(2) Ha a kérelmező a kérelemhez egyidejűleg nem mellékeli a jövedelemigazolást, azt a
Hatósági Iroda megkéri.
(3) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátással kapcsolatos hatósági ügyben
elektronikus kapcsolattartásnak nincs helye, kivéve, 1w ezt jogszabály valamely ügyekben,
eljárási cselekményekben kötelezővé teszi.
4.
(1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik az eseti jelleggel nyújtott szociális ellátást a
határozat jogerőre emelkedésének a napját követö 5 napon belül a Sárvári Közös
Onkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája utalja, vagy fizeti ki.
(2) Ha az eseti jelleggel nyújtott szociális ellátás folyósitásának az (1) bekezdés szerinti
határideje miatt a kérelmező élete, testi épsége veszélyeztetetté válna, a szociális ellátást a
polgármester utasítására a határozat jogerőre emelkedésekor házipénztárból kell kifizetni.
5. A lakliatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás
(a továbbiakban: lakásfenntartási települési támogatás) felhasználását a jegyző eseti jelleggel
ellenőrzi.
6.
Ha a szociális hatáskört gyakorló szerv a szociális ellátás megtédtését elrendeli, a
amennyiben annak
megtédtés összegét, illetve pénzegyenédékét és a kamat összegét
megűzetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné méltányosságból
—

—

ci) csökkentheti vagy elengedheti, ha a visszaflzetésre kötelezett személy családjának egy főre
jutó havi jövedelme nem haladja meg az 71250 forintot,
b) részletekben fizettetheti meg.
II. Fejezet
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
3. Köztemetés
7.
(1) A polgármester gondoskodik a Sitke Község Önkormányzata illetékességi területén
elhunyt személy közköltségen, hamvasztással történő eltemettetéséről.
(2) A természetben nyújtott köztemetés költsége legfeljebb 240000 forint. A köztemetés során
biztosítani kell a hamvasztásos temetés szükséges költségeit, valamint egy élővirág koszorút.
(3) bekezdése szerinti megtérítési kötelezettség alól
(3) A polgármester az Szt. 48.
egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, ha a családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az 42750 forintot és a kötelezettség teljesítése a család mindennapi
megélhetését veszélyeztető, aránytalan terhet jelent.
4. Lakásfenntartási települési támogatás
8.
(1) A polgármester lakásfenntartási települési támogatást nyújthat a lakbatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez. A lakásfenntartási települési támogatás a
szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
(2) A polgármester lakásfenntartási települési támogatást
ci) a villamos energia-szolgáltatáshoz,
6) a víziközmű-szolgáltatáshoz,
e) a vezetékes fdldgáz-szolgáltatáshoz,
d) a távhőszolgáltatáshoz,
e) a lakbérhez,
J) az albérleti díjhoz, vagy
g) a közös költséghez
nyújthat az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak.
(3) A ]akásfenntartási települési támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó azon rendszeres
kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének az elmaradása a kérelmező nyilatkozata
alapján a lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(4) A lakásfenntartási települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 50000 forintot, és a háztartás
tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a
háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének a hányadosával.
9. (1) A lakásfenntartási települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás
tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
ci) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
e) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e,) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7,
(2) Ha a háztartás
ci) (1) bekezdés a)—c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (1) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(3) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő
ideértve a gyámot és a
nevelőszülőt
él, a rá tekintettel Figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik, azzal, hogy
gyermeknek tekintendő az Szt. 4. (1) bekezdés db)-dd) pontjaiban nevesített személy, feltéve,
hogy a nagykorúsága betöltését megelőzően is örökbe fogadott. mostoha-, illetve nevelt
gyermeke volt az öt egyedülállóként nevelő szülőjének.
10. (1) A lakásfenntartási települési támogatás esetében a lakhatás elismert havi költsége az
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. A lakhatás egy
négyzetméterre jutó elismert havi költsége 450 forint.
(2) A lakásfenntartási települési támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 négyzetméter,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 négyzetméter,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 négyzetméter,
cl) ha a háztartásban négy személy lakik 65 négyzetméter,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és
minden további személy után 5-5 négyzetméter,
de legfeljebb ajogosult által lakott lakás nagysága.
11. (1) A lakásfenntartási települési támogatás egy hónapra jutó összege
ci) a lakhatás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 14250 forintot,
b) a lakhatás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM)
szorzata, ha ajogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont
szerinti mértéket meghaladja,
de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra
kerekítve kell meghatározni.
(2) Ha a TM értéke nullánál nem nagyobb, a lakásfenntartási települési támogatás egy
hónapra jutó összege 2500 forint.
(3) A (4) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámitása a következö módon történik:
J— 0,5 x 28500
TM = 0,3
x 0,15
28500
—

—

—

ahol a I a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet jelöli. A TM
et századra kerekítve kell meghatározni.
(4) A lakásfenntartási települési támogatást egy évre keJI megállapítani.
(5) A lakásfenntartási települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
ál]apitható meg, fliggetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában külön ]akásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet
és ajogerös bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
12. (1) A lakásfenntartási települési támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) A lakásfenntartási települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól szóló 63/2006. (111.27.) Korm. rendeJet 20.
(2) bekezdésében
meghatározottakon felül a lakásban igénybevett közüzemi szolgáltatás díjáról a kérelmező
nevére kiállított, a kérelem benyújtásának a napjától számított 4 hónapnál nem régebbi számlát.
5. Rendkívüli települési támogatás

(1) A polgármester a létfenntanást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
13.
valamint az idöszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére rendkívüli
települési támogatást köteles nyújtani.
(2) A rendkívüli települési támogatás megállapításánál figyelembe vehető, az egy főre
nem
számított havi családi jövedelemhatár a 14. * (2) bekezdésben foglalt kivétellel
haladhatja meg,
a) ha a kérelmező nem egyedülélő, a 40000 Forintot,
b) ha a kérelmező nyugdíjas és a házastársa, vagy az élettársa is nyugdíjas, a 48000 forintot,
c) egyedülélő esetén az 57000 forintot,
d) a gyermekét egyedül nevelő szülö, vagy más törvényes képviselő esetén a 69000 forintot.
(3) Ha azt a kérelmező élethelyzete indokolttá teszi, a hatáskör gyakorlója egyedi mérlegelése
alapján a (2) bekezdésben meghatározottjövedelemhatároktól a kérelmezö javára
ci) ha a kérelmező nem egyedülélő, 45000 forintig,
b) ha a kérelmező nyugdíjas és a házastársa, vagy az élettársa is nyugdíjas, 62000 forintig,
c) egyedülélő esetén az 74100 forintig,
cl) a gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő esetén 85000 forintig
eltérhet.
a 15. (1)
(4) A rendkívüli települési támogatást a rászorultsághoz igazodóan esetenként
lehet
összegben
forintig
teijedő
28500
legfeljebb
bekezdésben foglalt kivétellel
megállapítani. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként
megállapított rendkívüli települési támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos
legolcsóbb temetés költségének a 10%-ánál. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége
210000 Forint.
(5) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 15. * (4) bekezdésben
foglalt kivétellel a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
—

—

—

—

—

—

6. Rendkívüli települési tanévkezdési támogatás
14.
(1) A Képviselö-tesWlet a beiskolázással együtt járó költségek fedezéséhez való
hozzájárulásként pénzbeli rendkívüli települési támogatást állapíthat meg.
(2) A rendkívüli települési tanévkezdési támogatásra az a Sitke község közigazgatási területén
lakóhellyel rendelkező gyermek és a fiatal felnőtt jogosult,
a) aki a tárgyév szeptember hónapban
aa) általános iskolai oktatási intézményben tanulói,
ab) középiskolai oktatási intézményben tanulói, vagy
ac) felsőoktatási oktatási intézmény első évfolyamán hallgatói
jogviszonnyal rendelkezik; és
b) a csaLádjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 99750 Forintot, a gyermekét egyedül
nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében a 123120 forintot, ha a kérelmező
nyugdíjas, vagy a családjában van nyugdíjas, a 119700 forintot nem haladja meg.
(3) A rendkívüli települési tanévkezdési támogatás iránti kérelmet a gyermek törvényes
képviselője, fiatal felnőtt kérelmező esetén a fiatal Felnőtt nyújtja be.
(4) A rendkívüli települési tanévkezdési támogatás iránti kérelemhez a (2) bekezdés ab) és ac)
alpontjaiban foglalt esetekben mellékelni kell a tanulói vagy a hallgatói jogviszony
fennállásának az igazolását. A (2) bekezdés aa) alpontjában foglalt esetben a tanulói jogviszony
igazolást a Hatósági Iroda hivatalból szerzi be.
(5) A rendkívüli települési tanévkezdési támogatás iránti kérelmet a (6) bekezdésben foglalt
kivétellel tárgyév június 30. napjáig kell benyújtani.

(6) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti igazolás benyújtására a tárgyév június 30. napját
követően kerül sor, a A rendkívüli települési tanévkezdési támogatás iránti kérelmet legkésőbb
a tárgyév szeptember 30. napjáig kell benyújtani.
15. * (1) A rendkívüli települési tanévkezdési támogatás mértékét a Képviselő-testület az
Onkormányzat tárgyévi költségvetése ismeretében határozza meg, amely nem haladhatja meg a
14250 forintot.
(2) A rendkívüli települési tmiévkezdési támogatás iránti kérelmet a Képviselő-testület
a) amennyiben a kérelem a tárgyév Június 30. napjáig benyújtásra kerül, a tárgyévjúlius havi
ülésén,
b) amennyiben a kérelem a tárgyév június 30. napját követően szeptember 30. napjáig
benyújtásra kerül, a tárgyév október havi ülésén
bírálja el.
(3) A tárgyév július hónapban megállapított rendkívüli települési tanévkezdési támogatást a
tárgyév augusztusában, augusztus 5-éig. a tárgyév október hónapban megállapított
tanévkezdési támogatást a tárgyév novemberében, november 5-éig kell folyósitani.
(4) A rendkívüli települési tanévkezdési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 3.
melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
7. Újszülöttek támogatása
16. (1) Az újszülött gyermek születésével kapcsolatos költségek finanszírozása céljából a
törvényes képviselő részére a kérelmére pénzbeli támogatás állapítható meg egyszeri
támogatásként, ha a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kilencszeresét.
(2) Az újszülöttek támogatása ajogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született.
(3) Az újszülöttek támogatására vonatkozó igényt a szülést követő hat hónapon belül lehet
benyújtani a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell az
újszülött gyermek születési anyakönyvi kivonatát, halvaszületett gyermek esetén a
halvaszületést bizonyító okiratot.
(4) A támogatás összege újszülött gyermekenként 40000 forint.
(5) Az újszülöttek támogatását a megállapító döntés jogerőre emelkedését követően,
legkésőbb 30 napon belül kell postai kiüzetéssel vagy átutalással folyósítani.

III. Fejezet
Szociális szolgáltatások
8. Alapszolgáltatások
17. * (1) A Képviselő-testület az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes. A szociális
étkeztetés iránti kérelmet Sitke Község Onkormányzatához kell benyújtani és a kérelemről,
Sitke Község Onkormányzata, mint szociális szolgáltató képviseletében a polgármester dönt.
(3) A szociális étkeztetés igénybevételének megkezdésekor a polgármester az ellátást
igénylővel. illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. mely tartalmazza az intézményi
jogviszony (e2yoldalú, illetve kétoldalú) megszüntetésének módjait, eseteit is.

18.

9. Étkeztetés
működtetésével biztosítja.
főzőkonyha
az
önkormányzat
Etkeztetést
(1)

étkeztetés tekintetében
szociálisan rászorultnak kell
(2) A rendelet alkalmazásában
tekintetni különösen azt a személyt, aki rendszeres pénzellátásban, vakok személyi
járadékában, fbgyatékossági támogatásban, saját jogán magasabb összegű családi pótlékban
részesül, továbbá a súlyos mozgáskorlátozott, illetve a hajléktalan személyt.
—

—

10. Házi segítségnyújtás
19. * (1) A Képviselő-testület a házi segítségnyújtást ellátási szerződés útján biztosítja.
(2) A szolgáltatást a házi gondozási körzetben élő, e rendelet hatálya alá tartozó személyek
részére biztosítja a szolgáltatást végző. A házi gondozási körzet területe Sitke község
közigazgatási területével egyezik meg.
11. Intézményi térítési díj
20. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért térítési díjat kell fizetni
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vételéért fizetendő
intézményi térítési díj megállapítására minden év március hónapjában kerül sor, a térítési díj
mértékét, összegét az 5. melléklet tartalmazza.
(3) A fizetendő személyi térítési díj összegéröl, a szociális étkeztetés esetén e rendelet alapján
a polgármester dönt, és arról értesíti a fizetésre kötelezettet.
(4) A (2) bekezdés alapján megállapított új intézményi térítési díj alapulvételével minden év
március 31-ig lefolytatott felülvizsgálat kapcsán megállapított személyi térítési díj minden év
április 1-től alkalmazhatóak.
(4) bekezdésében meghatározott esetben a jogorvoslati kérelmet a
(5) Az Szt. 115.
Képviselő-testülethez kell benyújtani, a Képviselő-testület a személyi térítési díj összegéről
határozattal rendelkezik.
(6) A szociális étkeztetésért fizetendő személyi térítési díjat utólag, tárgyhónapot követő 10.
napjáig kell megfizetni.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések

21. (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti Sitke
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról, valamint a gyermekjóléti szolgáltatásról és a gyermekvédelmi támogatásokról
szóló 3/1998. (111.26.) önkormányzati rendelete.
(2) A 16. -t 2014. január I -jét követően kell alkalmazni.
(3) 2015. március 1-jén hatályát veszti Sitke Község Onkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról szóló 4/2010. (11.12.) önkormángatPtéúdlete.
.1.

Sitke, 2015. februar 09.

.

1; dr. Szijártó Valéria /
jegyző

\

/ Morgós Istvákt /
polgármester
Kihirdetve: Sitke, 2015. február 10.

Jj:

.

I:dr. SzijartoVaena:/
jegyző

k

...
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I. melléklet a4/2015. (11.10.) önkormányzati rendelethez
Sárvári

I_rf1rl’

Közös Önkormányzati
Hatósági Iroda
9600 Sárvár, Várkerület u. 2.

Hivatal

Ügyfélfngadós rendje i Sárviiri Közös Önkormányznll lilvalal Ilalúsügi Iroda (9600 Sórvőr. Várkerület u.
földsiinl 7., 8. és 9. hivatali helyíséarilten: húlfó 8-12 óráit, kedd: 13-16 óráit,
szerda: 8-12 óráig és 13-16 (ráig, csűlörlök: ügyfélrogadás nincs, péntek: 8-12 óráig levelezési cím: 9601 Sárvúr. Pl. 78.. fax: ((16 95)523157
lelefonjeámok: (06 95) 523-106. 523-129.523-130. 523.133, 523-118

Kérelem a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás megállapítására
Beérkezés

2

Postára adás
az átvevő aláírása

1. Személyi adalok
Ii. A kérelmezö személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Nevt
1.1.2. Születési ncvt
1.1.3. Anyja ncvt
1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap)
település

1.1.5. Lakóhelye: D G D [JLHrányítószám
utca/út/tér

házszám

1.1.6. Tanózkodási helye: D G D DDirányílószám
épület/lépcsőház
házszám
ulca/út/lér

épület/lépcsőház

emelet, ajtó
település

emelet, ajtó

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosítójele: E O D E D O D
l.l.X. Allampolgársága
1.1.9. lelefonszám (nem kötelező megadni
1.1 10. E-mail Cím (nem kötelező megadni)-

:

D

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar úllampolgárság esetén):
1.2.1. D szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, Vagy
1.2.2. D [El) kék hártyával rendelkező. Vagy
1.2.3. D hevándomli’leielepcdett, vagy
1.2.4. O menekült/oltalmayowbontalan.
1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcimen) élők száma

tő.

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

A
Név
(születési név)

B
Születési helye, ideje (év,
hó, nap)

C
Anyja neve

D
Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

.3

3.
4.
S,
1.5. füjelentem. hogy a kérelem benyújtása időpontjában a háztanásom táhIáthan lltüntetetttagjai között van olyan személy:
cl) aki után Vagy részére súlyos lögyatékosság vagy lartós helegség miatt magasabb összegű családi pótlékot Íblyósitanak: ha
lZ.
igen. akkor e személyek száma
tő.
b) aki fogyatúkossági támogatásban részesül; ha igen. akkor e személyek száma
fó.
c) aki gyermekét eg}edülállóként neveli: ha igen. akkor e személyek száma

2. Jövedelmi adatok
A kérelmező. valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A

B

C

Ajovedelem tipusa

kerelmezo

A kérelmezővel közös háztartásban élő további
szemelyek

I

Munkaviszonyból ás más Foglalkoztatási jogviszonyból
számlazó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas ás egyéni vállalkozáshól, űstermelői, illetve
szellemi ás más Önálló tevékenységhől származó

3.

Táppénz, gycrmekgondozási támogatások

4.

Nyugellútás ás egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összesjövedelem

3. Lakásviszonyok
3.1. A támogatással érintett lakás nagysága

m2.

3.2. A lakásban Ianózkodásjogcíme’
4. Nyilatkozatok
4.1. A kérelemmel érintett lakásban elörefizetös gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék
működik

—

nem működik

(A megfelelő rés: aláhúzandó!).

Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatét:
4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos
A támogatás megállapítását a
kiadáshoz kérem, amely megfizetésének elmaradása a lakhatásomat a legnagyobb
rendszeres
mértékben veszélyezteti.
(szolgáltató neve) utalással kérem.
A támogatás folyósítását a
5.1. Kérelmező: A kérelem benyújtását megelőző hónapban rendszeres jővedelmem az Szt. IG. * (2) bekezdés a) pontja alapján
5.1.1.0 nem volt,
kívül nem volt,
5.1.2.0
továbbá az Szt. 10, * (2) bekezdés h) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző 12 hónap alatt
5.1.4. O jövedelmet nem szereztem,
Ft jövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerüsliett foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV,
5,1.5. ihavi átlagban
törvényben foglaliak szerint végeztem.
kérelmező aláirása
5.2. A kérelmezóvel azonos lakcímen élő házastársa/élettársa:
nyilatkozom. hogy a kérelem benyújtását megelőző húnaphan
Alulírott
rendszeres jövedelmem az Szt. IG. (2) bekezdés a) pontja alapján
5.2.1. w nem volt,
kívül nem volt,
5.2.2. fla_
továbbá az Szt. 10.
(2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző 12 hónap alatt
5.2.3. O jövedelmet nem szereztem,
Ft jövedelmet szereztem, melyet nem az eg’szerüsitett foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV.
5.2.4. :havi átlagban
törvényben foglaltak szerint végeztem.
a háztartás nagykorú tagjának aláírása

5.3. A kérelmezővej azonos lakcimen élő, a háztartás nagykorú tagja:
nyilatkozom, hogy a kérelem henyújtását megelőző hónapban

Alulírott
rendszeres jövedelmem az Szt. 10.
5.3.1. D nem volt,

(2) bekezdés a) pontja alapján
kívül nem volt,

5.3.2. [Ja

továbbá az Szt, ID.
(2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző 12 hónap alalt
5.3.3. D jövedelmet nem szereztem,
Ftjövedelmet szereztem, melyei nem az egyszerűsített lbglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV,
5.3,4. [Jhavi átlagban
törvényben lbglaltak szerint végeztem.
u háztartás nagykorú tagjának aláírása
5.4. A kérelmezövel azonos lakcimen élő. a háztartás nagykorú tagja:
nyilatkozom. hogy a kérelem benyújtását megelóző hónapban

Alulirott
rendszeres

jövedelmem az Szt. 10.

(2) bekdés

a) pontja alapján

5.4.1. D nem volt,
kívül nem volt,
5.4.2. Ja
továbbá az Szt. ID.
(2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelózó 12 hónap alatt
5.4.3. D jövedelmet nem szereztem,
Ft jövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerűsített foglalkoztaiásról szóló 2010. évi
5.4.4. D havi átlagban
LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem.

a háztanás nagykorú tagjának aláirúsa
5.5. A kérelmezővel azonos lakcimen élő nagykorú gyermek:
Alulirott
5.5.1. D húszévesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozom, hogy Önálló keresettel nem rendelkezek,
5.5.2. D huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy Önálló keresettel nem rendelkezek,
nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat tölytatok.
5.5.3. O huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy Önálló keresettel nem rendelkezek.
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat tblytatok
5.5.4. Nem keresötevékenységhől származó rendszeres illetve alkalmi jövedelemmel
Ft
havi összege:
D nem rendelkezem.
D

rendelkezem,

jogcíme:

a háztartásban élő nagykorú gyermek aláírása
Dátum:

7. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a életvitelszc,ien a lakoltelyetnen/a tartózkodási helyemen élck* (%z meg4/e/J ?L15: sthiitúro,tdr$’),
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni. im bejelentett lakó. és tartózkodási hellyel is rendelkezik.
bj aközött adatok a valóságnak megielelnek.
Tudomásul veszem. lssgy a kérelenben közöltjövedelmi adatok valódiságát aszociális igazptásról és szociális ellátásokMl szóló 1993, évi Ill. törvény 11). * (7) bekezdése
alapján a szociális hatásköri gyakorló szerv a Nemzeti Adó-és Vámlsivatal hatáskörrel és illetékességgel rcssdelkezö adóigazgalósága útján ellenödzJseti
Hozzájárulok a kérelesnben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás soráa lönénó íelltasználásálsoz
kivánuk* / nLm kívánok’
(‘t mLg4!sJsT rés: O/o/tlJ:o,trhl 9
Az eliárúsban elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal
A 20<14. évi (‘XL. törvény 29. <9) bekezdése atapián nyilatkozorrt, hogy külön érresltht az ügy iktatási szamáról. az Ügyintéző nevéről és hivatali ckrhetóségéról az
eljár’ tncgsndstásának napjáról, az ügytnttzéss Itaráci dórál. az Úgyintezési ltatáridőhen nem sz.ámitantk idótartamokebl. a hatóság eljárási Lotelezettségének cltnulaszlása
esetén követendő eljámaról, az iralokba való beaekints, és nyilatkozattétel lchetsségéról. alaasinl arról, hogy kézelma a ssskséges adatainak kezeléséliez éa belícIdi
kérek’ / nem kérek’
(‘A nt/skMrés:rm/rilmti:onmói9
jogsegélv, s’alantnt szakltatásági cliáras céljából tönő to’áhhitösltoz való hozzájámlásnak minősül

a kérelmező aláírása

• krelmert .utkorú közeli hoaiarioz6Jin*k .LÍLrMJ

. kérelmnó n.5ykerú közeti hsaiI.florójinsk aláírja,

a kérdnrzS nigykarú kinti hsnhl.floz6já..k aláirina

a khel nsraö na pjkorú közeli hanil.rtozájánik .liirrna

kh’elnő na5ykará közeli hoaálsflorójánsk aláirán.

a LénlnnS nag,vksrú kösrij hsnitnrtaráJá.nk alálrá,.

I

2. melléklet a 4/2015. (RIO.) önkormányzati rendelethez
Sárvárl

Kőzös

Önkormányzati

Hivatal

hatósági

Iroda

9600 Sánár, Vúrkrrülct u. 2.
tevelv,úaI cim: 961)! Sárvár, Pf. 78.. fax: (06 95) 523-157
ielvfonazámi,k: (0695)523-106.523-129.52313(1.523-133. 523-178
ŰgyféI[ogadás rendje a Súrvári Közös t)nkormányzati Ilivalal tlalósáitI Iroda (9600 Sárvár. Vúrkerölel
midszint 7., S, (s 9. hivatali helyiségciben: héifű 8.12 óróig, tedd: 13-16 óráig.
szerda: 8-12 óráig ás 13-16 óráig, csüiirtök:: űgyfélfogadás nincs, péntek: 8-12 óráig
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Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására
Beérkezés

2

Postára adás

az átvevő aláírása
I. SZEMÉLYI ADATOK
I.!. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Nevt
I 1-2- Születési neve:
1.1.3. Anyja neve:
1,1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap)
1.1.5. Lakóhelye:
1.1.6. Tartózkodási helye:
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonositó Jele:
1.1.8. Allampolgársága:
1.1.9. ‘I’elefonszám (nem kötelező megadni):
1.1.10. Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri)’
1.1.11. A fizetési számlát vezető pénzintézet nevt
1.2. A kérelmező családi állapota:
1,2.1. O egyedulálló,
1.2.2. D házastársával/élettársával él együtt.
-

13. A kérelmező idegenrendészei státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.3.1.0 szabad mozgás és ianózi’odás jogával rendelkező. vagy
1.3.2. O EU kék kányával rendelkező, vagy
1.3.3.0 bevándorolU letelepedett vagy
1.3.4, O menckultloltalmazowhontahm.
1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/éiettúnára vonatkozó adatok:
1.4.1. Neve:
1.4.2. Születési nevt
1.4.3. Anyja nevt
1.4.4. Születési helye, ideje (év, hó nap):
1.4.5. Lakóhelye:
1.4.6, Tartózkodási helyt
1.4.7, Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
1.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma üsszeseir
1.6. A kérelmezővel azonos lakcímen élőkre vonatkozó adatok:
A
Név
(ha eltero. születesi neve Is)
.

*

.

.

.

.

B
Anyja neve

C
Születési helye, ideje
(cv, ho, nap)
.

.

-

fő

D
Társadalombiztosítási
Azonosito Jele
.

.

E
Megjegyzes*

Ebben az oclnpban kellfe(tüntctni.
hu ci gyermekre tekintettel gytrn,ekgnndo:ási segélyt, gyenneknerelési tánsogcttást, gyermekgor,dnziisi díjat ram’ csecsemőgondazást díjat fo4’c$sUanak,
ci)
b.) hu 20 évesnéljiatalabb gyermek nem jár oktatási intévnénybe, ér ünáflti keresenel még nem rendelkezik, s’agy
c,) életkortdljiiggetlenüla tanós betegség “agy jbgyatékosságfennállős4t. amennyiben eze: állapota gyennek 25. életé vének betültését
megelőzően Is fennállt.

2. JÖVEDELMI ADATOK És JÖVEDELEMNYILATKOZATOK
A kérelmezőnek. a házastársának (élettársának) és a velük egy esaMdban élő gyermekeiknek a kérelem benyújtását megelőző
hónapban megszerzett havi rendszeres jövedelme, nem havi rendszerességgel megszerzett jövedelem esetén a kérelem
henyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlaga. Íbrinthan:
A
B
C
D
Az 1.1. pontban
Az 1.4. pontban
Cyumtktk
feltüntetett személy
feltüntetett személy
A jövedelem típusa
havi jövedelme (forint)
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jngviszonyból származó
ebből: köztbglalkoztatáshól származó
Társas és egyéni vállalkozásből, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből
szánt aző

Táppénz, gyentekgondozási támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdijszerü
rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem
2. I. Kérelmezö
A kérelem benyújtását megelőző hónapban rendszeres jövedelmem az Szt. 10. * (2) bekezdés a) pontja alapján
2.l.l. D nem volt,
112. Da
kívül nem volt,
2.1.3. továbbá az Szt. 10.
(2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt
2.1,4. D jövedelmet nem szereztem,
2.1.5. D havi átlagban
Ft jövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerűsített tbglalkoztatásról
szóló 2010. évi LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem.
2.2. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársa/élettársa
Alulírott
nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtás’át megelőző hónapban rendszeres
jővedelmem az Szt. 10. * (2) bekezdés a) pontja alapján
2.2.1.0 nem volt,
2.2.2. O a
kívül nem volt,
2.2.3. továbbá az Szt. 10. * (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt
2.2.4. O jövedelmet nem szereztem,
2.2.5. D havi átlagban
Ftjövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerűsített foglalkoztatásról
szóló 2010. évi LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem.
2.3. Fiatal felnőtt kérelmező esetén a vele azonos lakcímen élő szülő:
nyilatknzom, hogy a kérelem benyújtását megelőző hónapban rendszeres
Alulirott
jövedelmem az Szt. 10. * (2) bekezdés a) pontja alapján
2.3.1. LI nem volt,
2.3.2. J a
kívül nem volt,
2.3.3. továbbá az Szt. 10. * (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt
2.3.4. O jövedelmet nem szereztem,
Ftjövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerűsített foglalkoztatásról
2.3.5. D havi átlagban
szóló 2010. évi LXXV. törvényben féglaltak szerint végeztem.
2.4. Fiatal felnőtt kérelmező esetén a vele azonos lakcimen élő szülő:
Alulírott
nyilatkozom, hogy a kérelem henyújtását megelőző hónapban rendszeres
jövedelmem az Szt. 10. * (2) bekezdés a) pontja alapján
2.4.1. O nem volt,
2.4.2. O a
kívül nem volt,

2.4.3. továbbá az Szt. 0. * (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt
2.4.4. O jövedelmet nem szereztem,
Ft jövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló
2.4.5. D havi átlagban
2010. évi LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem.
2.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élű gyermek:
Alulírott
2.5.1. D húszévesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozom, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
2.5.2. D huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem
rendelkezek, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytatok,
2.5.3. D huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
ülsóoktatási intézmény nappali lugozalán tanulmányokat folytatok
2.5.4. Nem kercsötevékenységhől származó rendszeres illetve alkalmi jövedelemmel
és havi összegt
D rendelkezem, jogcíme
Ft
D nem rendelkezem.
2.5.5. D húszévesnél idősebb. huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat nem folyiatok,
2.5.6. D huszonhárom évesnél idősebb, huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy fllsöoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat nem folytatok.
nagykorú gyermek aláírása
2.6. A kérelmezővel azonos Inkeimen élű gyermek
Alulirott
26.1 D húszévesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozom, hogy önálló keresettel nem reridelkezek,
2.6.2, O huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytatok,
2.6.3. D huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok. hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
filsöoktatási intézmény nappali tagozatári tanulmyokat folytatok
2.6.1. Nem keresötevékenvséghöl szármaó rendszeres illetve alkalmi jövedelemmel
Ft
és havi összege’
o rendelkezem, jogcíme:
o nem rendelkezem.
2.6.5. D húszévesnél idósebb, huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat nem folytatok,
2.6.6. D huszonhárom évesnél idősebb. huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hngy űlsöoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat nem folytatok.

nagykorú gyermek aláirása
2.7. A kérelmezővel azonos Inkelmen élű gyermek:
Alu lirott
2.7.1. D húszévesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozom, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
2.7.2. D huszonhárom évesnél fiatalabb gyemiekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek. nappali
oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytatok,
2.7.3. D huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok. hogy önálló keresettel nail rendelkezek. felsőoktatási
inrézméiiy nappali tagozatán tanulmányokat folyiatok
2.7.4. Nem keresötevékenvségböl származó rendszeres illetve alkalmi jövedelemmel
Ft
és havi összege’
D rendelkezem.jogcimL
D nem rendelkezem.
2.7.5.: húszévesnél idósebb. huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként oyilatkozok. hogy nappali oktatás munkarendje
szennt taiiulmánvokat nem folytatok,
27.6. huszonhárom évesnél idósebb. huszonöt évesnél liatalabb gyermekként nyilatkozot hogy t’elsóoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat nem folytatok.

nagykorú gyermek aláírása
3.

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI ADATOK ÉS NYILATKOZATOK

3.1. A rendkívüli települési támogatás megállapítását arra tekintettel kérem, mert
3.l.l.] a létfenntanást veszélyeztetó rendkivüli élethelyzethe kerültem,
3.l.2.t időszakosan vauvtanósan léWtnntartúsi gonddal küzdők.

3.1.3. és önmagam, illetve a családom létfenntartásáról nem tudok más módon gondoskodni, egyéb indokok:

3.1.4. A rendkívüli települési támogatás folyósitásának módja
A rendkívüli települési támogatást
o lakóhelyre (1.1.5. pont) / D tartózkodási helyre (1.1.6. potsi) postai kifizetéssel
o fizetési számlaszámra (1.1.10. pont) átutalással
D

részére

temetkezési vállalkozó

számlaszámra átutalással
kérem folyósitani a támogatást megállapitó határozat jogerőre emelkedését követő 5 napon belül.
-

-

Ft összegü rendkívüli települési támogatás megállapítását az aláUUi alkalmanként
3.2. A
jelentkező, vagy nem várt
3.2.1. D betegséghez
3.2.2. O halálesethez,
3.2.3. D elemi kár elhárításához.
3.2.4. O válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához.
3.2.5. O iskoláztatáshoz,
3.2.6. O a gyermek thgadásának előkészítéséhez,
3.2.7. O a nevelésbe vett gyermek esaládával való kapesolattartáshoz.
3.2.8. C a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez,
3.2.9. O egyéb’
kapcsolódó kiadáshoz kérem.
33. rendkívüli települési támogatást
3.3.1. : pénzbeli ellátásként
3.3.2. : elhunyt személy eltemettetésének a költségeihez való pénzbeli hozzájárulásként kérem.
3.4. Elhunyt személy eltemettetésének a költségeihez kért rendkívüli települési támogatás
3.4.!. Az elhunyt személlyel való rokoni kapcsola
3.4.2. D A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájáwlásbai nem részesülők.
(az elhunyt személy neve) elhunyt smmély eltemettetéséröl (utolsó
3.4.3
lakcime)’
cihalálozásának idöpontja
3.4.4. D búr arra nem voltam köteles.
3.4.5. D mivel arra köteles voltam
magam gondoskodtam.
3.4.6. Az elhunyt személy eltemettctésére nem voltam köteles, mert

3.4.7. Az eltemettetésről arra tekintettel gondoskodtam, mert

3.4.8. Az elhunyt személy eltemettetésére köteles voltam, mert

3.3.9. A temetés időpontja
3.4.10. A temetkezési szolgáltató neve.’clnevezésL
3.4.11. Igazolásul esatolom
O

(név) temetéséről kiállított számlát.

4.
4.1.

EGYÉB NYILATKOZATOK

T udomásul veszem, hogy
az állami adóhatóság útján ellenőrizheti a kdwlemben közölt jövedelmi adatok
4.1.1. a szociális hatáskört gyakorló szerv
valódisúgát,
4.1.2. köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változÁst 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.
Hozzájárulok akérelemhen szaeplő adatoknak aszociális igazgatási eljárás során történő felhasználásisoz.
(‘t érelnte:ő részérőL) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
4.3.l.életvitekzerüen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megklelő rész aláhúzandó).
4.3.2. a esaládomban élő közeli hoz’aanozóként felttletett személyek életvitelszjerüen az enyéminti megegyező lakcimen élnek,
4.3.3. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
(:1 Aérclme:ő hrtastársának’ékitársáoak részéről.) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
4.3.1 ‚életviielszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), ás
4.4.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
* Ezt n nyilatkozatolcsak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejektntett lakó- ős tartózkodási hellyel is rendelkezik,
—

4.2.
4.3.

4.4.

—

Kel

kérelmező

nagykorú hon.úianozó(k) aláir,isa

5. Az eljárásban elektronikus úton kapcsolatot tartani a lolósággal kivánok nem kivánok (‘si nsegjWdtts:tráilüzsauhi’)
6. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás áltaLános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 29. t) bekezdése alapján nyilatkozorrs, hogy külön
értesítést az üp iktatást számáról. az stgsinsézsi nevéről ás hivatalt elerhetóségéról az eljárás meginditasának napjárol. sz ugyiniéziai twtáridöról. az ttgyintézési
hasáridóben nem számitandó dótartamokról, a hatóság eljárási kölelezettségének elmulasztása esetén követendő eljarásröl. az iralokha vala helekintés. ás
nyilatkozastétel lehetőségéről, valamint arról, licg kérelme a szakséges adatainak kezeléschez és belfóldi jogsegély, valamint szaktialösági eljárás céljából történő
lovábbitáshoz salö liozeajáralásnak ninösssl.
nem kérete fs: itieg,kíe/J rés: ok)Itú:snu/ii’)
A szociális tgazgatásról ás szociális ellátásokrúl szóló 1993. évi Ill. törvény (Sfl.) Itt. (2) bekezdés
..Ajogosullság megállapitásakor
nem vállalkozásbel, illene östermelói tesékenysúgből (a továbbiakban együtt vallalkozást származó jövedelem esetén
0) a tavi rendszerességgel járó
kérelem benyiijlását megelözó Itönapjosedelmét,
fi) a nem havi rendszeresseggel szerzett, illet’ e sállalkozásböl szánssaző jovedelem esetén a kérelem bcnyújtásának Itánapját kan etlenül megelőző tizenkét hónap
alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát
kell űgyclembc venni, azzal. hogy a h) pont szennti szájnitásnál azon Itönapoknál, amelyek adőbevatlással már lezárt időszakra esnek, ajösedelitset a bevallott éves
jövedelemtsek e hónapokkal arányos ősszegéhen kell beszánsirani.”
Az Szt. II. (1) bekezdése szerint. „Az e törvényben meghatározott feltételek hiányában vagy e törvény megsénésövel nyújtott szociális ellátást ha e törvény
eltérően nem rendelkezik meg kell szüntetni, tosábbá az ellátástjogosulatlanul és rosszltsszetnüen igenybevevót kotetezni kell
a) a pénzbeli szociális ellátás visszaflzetésétz
fi) temtészetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatásáza Vagy S szolgáltatásnak megfelelő ponzegytnénék megftzetésére.
ci a személyes gondoskodást ttyijtá sztseiális ellátás esetében az intézményi térítési dij teljes összegének megrizetésére [az aj ci pontban foglaltak a továbbiakban
együtt ntegtérítét].
(2) Az tl) bekezdés szerinti megséritést Sz ebendelése napján érvényes jegybanki a’apkamattat megemelt összegben kell visszaítzetni, Kamat csak a szociális
ellátás jogosulatlatt és rossziutszentú igénybevetele ás az erről való tudomásszerzés közötti idötanansn sásnsitttatő ‘cl.”
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás áltaLános szabályairól szóló 20(14. évi CXL. lörvény
51).
(4) bekeztlése szerint: A hatósági eliárásbaz olyan bizonyíték tuszsálható fel, amely alkalmas a tényállás tisruázásának niegkönnyítösére. Bizonyiték
különösen: Sz ügyfél nyilatkozata. az int. S tanúvallomás. a szemléról késznlrjegyzökönyv, a szakénői vélemúny, a hatósági ellenőrzesen keszuli jegyzőkönyv és
tárgyi biztsnyiték.
51. * (1) bekezdése szerint Az ügyfélnekjoga van ahhoz. begy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyi!atkozattételt megtagadja.
51. * (2) bekezdése szerint: Ha a tétsyátiás tisztázása azt szákségessé eszi, s hatóság az ügyfelet a kérelntére indult eljárásban n’ilatktsraitéte!re Itishatja fel. Ila az
ügyfél a kérelmére indult eljárásban s hatóság felhistán rem nyilatkozik. a hatóság a retsielkezésre álló adatok alapján dönt. vagy a 31. (2) bekezdése alapján
tttegszütsteti az eljárást.
51. (6) bekezdése szerint: A hatóság köteles az ügyfelet a nyilatkozattétellel. illetve adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos jogairól tájékoztatni ás
kötetességeire. valamint a kötelezettségek elmuiasnásárakjoeküsetkezmnényeirt (igyelmeztetri.
A gyermekek védelméről És gyímügyi igazgalásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (5 továbbiakban: (yvt.)
133. 5(I) bekezdése szerint: Az e törvényben meghatározott feltételek hiányában vagy az e törvény rendelkezéseinek mcgsénésé’,et nyújtott ellátást meg kell
szánletni.
Di. (2) t,ekezdé.e szerint: Az ellátást jogosutatlanul és rossdtiszettsúen igénybe vevőt kötelezni kell a pénzbeli ellátás sisazafizetésére, természetbeni ellátás
esetén a pénzegyenérték tttegftzetésére. személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az intézményi téritési díj dsszegének mnegőzetésére (a továbbiakban:
megtérités).
Nytlatkozaltevó ügyfél tudomásul veszi, hogy attsennyiben az érdetnt döntés meghozatala során a nyilatkozatát az eljáró ttatóság ftgyeletnhe vette és utóbb
megáltnpitáat nyer, hogy annak tartalma a valóságnak nem felel meg, az eljáró hatóság a jtsgosulatlanul ás rosszistszemüen felvett ellátás megtérilése iránt fog
intézkedni.
tudomásul veszem. Isogy a kérelemhen közölt jövedelmi adatok valódiságát az Szt. 10. (7) a szociális ttstáskön gyakorló szerv sz állami adölmtóság útján
eltenöriziteti Tudottsásul veszent továbbá, hogy a Gyvt. 131. * (5) bekezdése alapján a települést dnkortttanyzar képvtselö.teatülete, illetve a gyántttatóaág
timegkeresésére az államni adóhatóság tizenöt napon belül köteles kőzöltsi a pénzbeli ellátást igénylő szülő vagy tltáa törvényes képsiaetö szettsélyi
jövedelettsudtijának alapját,
I lozzájárulok a kérelemishen szereplő adatokttak aszociális igazgatási eljárás során tönénö felhtaszaálásáltoz.
A fenti jogszaltályi tájékoztatást megkaptam. azt tudomásul vettem:

kérelmező aláirása”
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Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez
Ben y Új t ható a tárgyévjúnius 1-je ás június 30-a között.
Beérkezés

Postára adás
az átvevő aláirása

1. SZEMÉLYI ADATOK
1.1. A kérelmezó személyre vonatkozó adatok:
III. Neve
1.1.2. Születési neve:
1.1.3. Anyja neve:
1.1.4. Születési helye. ideje (év, hő, nap)
1.1.5. Lakóhelye:
1.1.6. Tanózkodási helye:
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
1.1.8. Allampolgársága:
1.1.9. Telefonszüm (nem kötelező megadni):
1.1.10. Fizetési számlaszám (ha a folyósitást fizetési szúmlaszámra kéd)
1.1.11. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve
1.2. A kérelmező családi állapota:
1.2.1. t) egyedülálló,
1.2.2. O házastársávaliéleltársával él együtt.
13. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar áliampolgórság esetén):
1.3.1. : szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező. vagy
1.3.2. : EU kék kártyával rendelkező. Vagy
1.3.3. : bevándoroW letelepedett vagy
1.3.4. : menekül WolwlmazolL’hontalan.
1.4. A kérelmezövel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:
O mint kérelmező
1.4.1. Neve:
1.4.2. Születési nevL
1.4.3. Anyja neve
1.4.4. Születési helye, ideje (év, hó nap):
1.4.5. Lakóhelye:
1.4.6. Tartózkodási helye
1.4.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
1.5. A kérelmezóvel azonos lakcimen élű, eltartott gyermekek száma Összesen:
1.6. A kérelmezővel azonos lnkcímen élökre vonatkozó adatok:
A
Név
(ha eltérő. születési neve is)

*

B
Anyja neve

C
Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

fö

D
Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

Ebben es: os;Iopban keUfeltüntetni,
es)
hu a gyerrnvÁre tekintettel g,yermekgando;ásl segélyt, gyerrneknr.’eIúsl támogatást, gyer,neLgo,rrlo;ásl duat vagy eserst’,nőgondo:ási cujatfolyósítesnuk,
Is) hu es 20 évesnéiJiutuíubb gyermek nem jár oktatási inté:ménybe. ár ünáIM keresenel még nem rendetke:ik, vagy
cI éksknrtáljüggnlenül es tand3 betegség i’ugyJhgyaséko.ssdgfennáüdsát. amennjitwn ez a: állapot es gyermek 25. életévének betültését
nwgdö:ően is fennállt

E

2. JÖVEDELMI ADATOK, JÖVEDELEMNYILATKOZATOK

1

2. I. A kérelmezőnek, a házastúrsának (élcttársánakj és a velflk egy családban élŰ gyermekeiknek a kérelem henyújúsát megclüzö
hónapban megszerzett havi rendszeres jövedelme, nem havi rendszerességgel megszerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtúsának
hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlaga, ínrinthan:
D
C
B
A
Az II. pontban feltüntetett Az Ik pontban feltüntetett
Gyermekek
szemely
szemely
Ajovedelem típusa
havi jövedelme (forint)
. -.

Munkaviszonyból és más íoglalkonatási
ogviszonybI származü
ebből: kozfoalkoztatásbót származó

Társas és egyéni vállalkozÁsból. öslewelői.
illetve snllemi és más esnálló tevékawségből
szánnazó
Táppénz, gyennekgondozási támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi
szervek állnI folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Osszes jövedelem
2.2, Kérelmezó
A kérelem benvújtását megelőző hónapban rendszeres jővedelmem az Szt. ID. * (2) bekezdés a) pontja alapján
2.2.1. Onem volt,
kívül nem volt,
2.2.2. D a
2.2.3. továbbá az Szt. 10. * (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt
2.2.4. D jövedelmet nem szereztem,
Ft jövedelmet szereztem, melyet nem őz egyszerűsített lbglalkoztatásról
2.2.5. 0 havi átlagban
Szóló 2010. évi LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem.
23. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársa/élettársa
nyilatkozom. hogy a kérelem benyújtását megelőző hónapban rendszeres
Alulirott
jövedelmem az Szt. 10. * (2) bekezdés a) pontja alapján
2.3.1. w nem volt,
kivül nem volt,
2.3.2.
a
benyújtásának hónapját
ggel
kérelem
a
rendszeressé
havi
nem
szerinti
pontja
b)
bekezdés
(2)
10.
továbbá
az
Szt.
2.3.3.
*
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt
2.3.4. O jövedelmet nem szereztem,
Ft jövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerűsített lbglalkoztatásról
2.3.5. [ihavi átlagban
szóló 2010. évi LXXV. törvényben löglaltak szerint végeztem.
2.4. A kérelmezővel azonos Inkeímen élő nagykorú gyermek:
Alulírott
2.4.1.0 húszévesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozom, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
2.4.2.0 huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekkém nyilatkozok. hogy önálló keresettel nem
rendelkezek, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytatok.
2.4.3.0 huszonőt évesnél fiatalabb gyemekként nyilatkozok, hogy önálló kewsettel nem wndelkezek,
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatok
2.4.4. Nem keresőtevékenységből származó rendszeres illetve alkalmi jövedelemmel
Ft
és havi összege
o rendelkezem, jogcíme
.
rendelkezem
nem
o
2.4.5. O húszévesnél idősebb. huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat nem folytatok,
2.4.6, D huszonhárom dvesnél idősebb. huszonöt évesnél Fiatalabb gyennekként oyilatkozok. hogy felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat nem folytatok.

nagykorá gyermek aláírása
2.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő nagykorú gyermek:
Alulírott
2.5.1. 0 húszévesnél Fiatalabb gyennekként nyilatkozom, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
2.5.2. O huszonhárom évesnél Fiatalabb gyennekként nyilatkozok, hogy önállő keresettel nem
rendelkezek, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytatok,
2.5.3. D huszonöt évesnél liatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,

felsőoktatási intézmény nappali tagozatún tanulmányokat ílytatok
2.5.4. Nem keresőtevékenységböl származó rendszeres Illetve alkalmi jövedelemmel
Ft
o rendelkezem,jogeimc
és havi összegt
o nem rendelkezem.
2.5.5. D húszévesnél idősebb, huszonhárom évesnél fiatalabb gyennekként nyilatkozok, hogy nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat nem folytatok,
2.5.6. D huszonhárom évesnél idősebb. huszonöt évesnél Íiatalahb gyemtekként nyilatkozok, hogy felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat nem folytatok.
nagykorú gyermek aláírása
2.6. .4 kérelmezővel azonos Inkelmen élű nagykorú gyermek:
Alulirott
2.6.1. D húszévesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozom. hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
2.6.2. D huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem
rendelkezek, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytawk,
2.6.3. D huszonöt évesnél tiatalabb gyemiekként nyilatkozok. hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folyialok
2.6.4. Nem keresötevékenységből snimiazó rendszeres illetve alkalmi jövedelemmel
Ft
rendelkezem. jogcimL
ás havi ősszegt
E nem rendelkezem.
2.6.5. D húszévesnél idősebb, huszonhárom évesnél fiatalabb gyennekként nyilatkozok, hogy nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat nem folytatok,
2.6.6. D huszonhárom évesnél idősebb. huszonöt évesnél fiatalabb gyemiekként nyilaikozok. hogy felsőoktatási intézmény
nappali Lagozatán tanulmányokat nem folytatok.
nagykorú gyermek aláirása
3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI ADATOK

ÉS NVILATKOZATOK

3.1. Kérem gyermekem, gyermekeim részéreirészemre (A megfelelő rész aláhúzandó!) a települési tnnévkezdési
támogatás megállapítását.
A tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolást a 3.2. pontban megjelölt oktatási intézménytöl kérem/nem kérem (A
megfelelő rész aláhúzandó!) beszerezni.
3.2. A tárgyév szeptember hónapban általános iskolai oktatási intézményben, középiskolai oktatási intézményben
tanulói Vagy felsőoktatási oktatási intézmény első évfolynmán hallgatói jogviszonnyal rendelkezö gyermekek/Antal
felnőtt
3.2.1. Neve:

3.2.2. Anyja neve;

3.2.3. Születési helye, ideje:
3.2.4. Lakóhelye:
3.2,5. Oktatási intézmény (tórgyév szeptember 1-től)
megnevezése, címe:
3.2.6. Évfolyam tárgyév szeptemberétúl:
3.2.7. Neve:

3.2.8. Anyja neve;

3.2,9. Születési helye, idej
3.2.10. Lakóhelye:
3.2.11. Oktatási intézmény (tárgyév szeptember 1-től)
megnevezése, cime:
3.2.12. Évfolyam tárgyév szeptemberétől:
3.2.13. Neve:

3.2.14. Anyja neve:

3.2.15. Születési helye, ideje:
3.2.16. Lakóhelye:
3.2.17. Oktatási intézmény (tárgyév szeptember 1-től)
megnevezése, címe:
3.2.18. Évfolyam tárgyév szeptemberétól:
3.3. A települési tanévkezdési támogatás folyósitásának módja

A tanévkezdési támogatást
részére
D lakóhelyre (1.1.5. pont) / D tartózkodási helyre (1.1.6. petit) postai kifizetéssel
D fizetési számlaszámra (1.1.10. pont) átutalással
kérem folyósítani.
4. EGYÉB NYILATKOZATOK
Tudomásul veszem, hegy
4.1.1. a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján ellenőrizheti a kérelemben kűzöltjövedelmi
adatok valódiságát,
4.1.2. köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást IS napon belül bejelenteni az eljáró
hatósátznak.
4.2. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak aszociális igazgatási eljárás során történő llhaszitálásához.
4.3. (1 kerelrnezo részéről:) Felelősségem tudatában kijelentem. hogy
4.3.léletvitclszerüen a lakőhelvemen Ja tartózkodási helyen élek (A megfelelő rész aláhúzandó!).
4.3.2. a családomban élő közeli hozzátartozóként ültüntetett személyek életviielszerüen az enyémmel megegyező
lakeímen élnek,
4.3.3. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
4.4. (A kára/mező há:astársánaWék’ttársának részéről:) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
4.4.I.életvitelszerüen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek (A megfelelö rész aláhúzandó!), és
4.4.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni. ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is
rendelkezik.
Kel

4.1.

—

—

nagykorú hozzátanozó(k) aláírása

kérelmező(k)

5. Az eljárásban elektronikus úton kapcsolatot lanani a hatósággal kivánok*/ nem kivánok* (A nzegíelelő rés: aláhúzandó!)
6. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. * (9) bekezdése
alapján nyilaLkoznm, hogy külön éflesitést az ügy iklatási számáról. az 0g3 intéző nevéről ős hivatali elérhetöségéről az eljárás
meginditásának napjáról. az ügyintézési határidőröl. az űgyintézési határidöben nem számitandó idötanamokról, a hatóság
eljárási kölelezettségének elmulasztása eselén követendő eljárásról. őz iratokba való hetekintős, és nyilatkozattétel
lehetöségéről. valamint arról, hogy kérelme a szükséges adatainak kezeléséhez ás belföldi jogsegély, valamint szakhatósági
eljárás céljából történő továbbitáshoz való hozzájárulásnak minősül.
kérek*
nem kérek* (*A inegfélelő rés: aláhúzandó Q
—

-

kérelmező(k) aláírása”

4. melléklet a 4/2015. (11.10.) önkormányzati rendelethez

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda

pr

cím: 9601 Sárvúr, Pf. 78. telefon: 95/523106. 523129. 523130, 523133
Ujszülöttek pénzbeli támogatásának megállapítása iránti kérelem

ta

Beerkezes

.

zz„

Postára adás
-—___________________

—

az alvevó alairasa
I. A kérelmezőre vonatkozó adatok
Alulirott
TAJ:

kérelmező családi és ulúneve:

születési helye:_______________________

születési neve:

(A)

város/község

lakóhelye:

anyjancve:
közter. neve

:

város/község, születési ideje:

közter. jellege

hsz.ibrsz.

közter. jellege

hsz.’hrsz.

lph.

cm.

ajtó

em.

ajtó

város/község

tartózkodási helye:
közter. neve

:

Életvitclszcrüen O a lakóhelyemen élek.

a tanózkodási helyemen élek.

II. Az újszülött gyermek adatai
kérem
TÁJ:

újszülött gyermek neve:

születési helye:_______________________ város/község. születési ideje:

anyja neve
a

háztartás ciine, ahol a gyermek él:

város/község

közter. neve

közter. jellege

hsz./hrsz.

cm.

ép.

gyermekre tekintettel, továbbá
TÁJ:

újszülött gyermek neve:

születési helye:_______________________ város/község, születési idqje:

anyja neve.
(8)

város/község

a háztartás címe, ahol a gyermek él:
közter. neve

közier. jellege

hsz./hrsz.

ép.

lph.

cm.

ajtó

gyermekre tekintettel, továbbá
TÁJ:

újszülött gyermek neve:

születési helye:_______________________ város/község. születési ideje:

anyja neve.
a háztartás cime, ahol a gyermek él:

közter. neve

város/község
közter.jellcge_

hszibrsz.

lph.

cm.

ajtó

gyermekre tekintettel
Ft összegű újszOlöttek pénzbeli támogatásának a megállapítását.
(név) részére

A támogatást
(C)

D Az (A) rovatban feltüntetett lakóhelyre D Az (A) rovatban feltüntetett tartózkodási helyre postai
D fizetési számlaszámra átutalással
kérem folyósitani.

kilbeléssel

A kérelmező családjának tagjaira vonatkozó adatok (a nem kitöltött rovatokat szíveskedjen kihúzással jelölni)
Rokonsági fok*
a

Születési hely,idő

Név

Anyja neve

kérelmező

a kérelmező házastársalélettársa

18 évesnél fiatalabb
gyermek(ek)

20 évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkezö
gyermek(ek)
(D)
23 évesnél fiatalabb. önálló
keresettel nem rendelkezd, nappali
oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytató
gyermek(ek)
25 évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező.
klsöoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató
gyennek(ek)
Fogyatékos vér szerinti, örökbe
fogadott, illetve nevelt
gyermek(ek) **
* Á
család taglelkén: kell feltüntetni űz e’ lakásban együtt lakó, ot! btieIentert lakó- vagy tartózkodási lwIh’t’I rendelkező közeli
hozzózarrozokat (há:ns:árs. élettárs. gyermekek,).
“Fogvatékos gvermekkém kelljhLvelen:be Venni korhatárra taló tekinget nélkül a tartósan beteg. az autista. illene a testi. écékszeni.
értelmi tagi heszédfogyarékos giernwket. a,nen,n’ihen ezer állapota a 25. életévének berökését ategelórően ás fennállt.
Jövedelemnyilatkozat ta nem kitöltött rovatokat sziveskedjen kihúzással jelölni)
Házastárs,
kerelmezo
elettars
A jövedelem típusa
N E V E És HAVI J
..

-

Gyermekek

..

(E)

Havi rendszerességgel járó
jövedelem esetén a kérelem
benyújtásúl megelőző hónap
jövedelme (pI. munkabér, családi
pótlék. gyermekgondozási
támogatás, nyugdíj vagy
nvugdljszerű ellátások, rendszeres
szociális ellátások)
Nem havi rendszerességgel szerzett
jövedelem esetén a kérelem
henyújtásának hónapját közvetlenül
megelözó 12 hónap alatt szerzett
jövedelem egyhavi átlaga
Vállalkozásból származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtásának
hónapjál közvetlenul megelözó 12
hónap alatt szerzett jövetlelem
egyhavi átlaga
ÖSSZES JÖVEDELEM

ÖV

E D E L M E (Ft)

A kérelem (D) rovatban őltüntetett
nagykorú személy(ek) nyilatkozoni/nyilatkozunk, hogy az (E) rovatban feltüntetett
jövedelmen kívül más, az Szt. 10.

(2) bekezdése szerinti jövedelemmel nem rendelkezen*endelkezünk.

(F)

n kérelmező nagykorú közeli
honátartozójának aláírása

a kérelmező nagykorú közeli
honátartozójának aláírása

a kérelmezű nagykorú közeli
hozzátanozójának aláírása

Az alábbi igazoló dokumentumokat csatolom a kérelemhez:
(G)

A kérelem benyújtásaként a továbbiakban nyilatkozom az alábbiakról:

(11)

(1)

Nyilaikozom. hogy az ügy iktatási számáról, az ügyintéző nevéről és hivatali elérhetőségéről. az eljárás meginditásának a napjáról, az
ügvintézési haiáridőröl, az ügyintézési hutáridöben nem számílandó idötunamokról. a hatóság eljárási kölelezetiségének elmulasziása
esetén kővetendó eljárásról. az iralokba való hetekintés, és nyilatkozattétel lehetőségéről, valamint arról, hogy a kérelem a szükséges
adataimnak kezeléséhez és belRildi jocsegély. valamint szakhatósági eljárás céljából történő tovúbbitúshoz való hozzájárulásnak
nem kérek.
kérek /
minősül.
Hozzájárulok az eljárás lefolytatásához és az érdemi döntés meghozaialához szükséges személyes adatok kezeléséhez. Tudomásul
veszem, hegy a szociális ellátással kapcsolatban elektronikus kapcsolattanásnak nincs helye.

Kelt;

(J)
Kérelmezö ügyll neve

ügyfél aláirása

5. melléklet a4/2015. (11.10.) önkormányzati rendelethez
‚Az önkormányzat által nyújtott szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjai
I. szociális étkeztetést igénybe vevők részére megállapított intézményi térítési díj:
(Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklet 111/3. c) pontja
figyelembe vételével)

‚

1.

A

Etkeztetés intézményi térítési díja házhozszállítás nélkül
(Ft! ellátási nap)

B
450
(Az Szt. 1 I5.* (10) bekezdésére
figyelemmel)

A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg aszociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény
(Szt.) ll6.* (1) bekezdés szerint számitottjövedelem Szt.l l6. (3)bckezdésa)pontjában meghatározott %-os mértékét.
A személyi térítési dij megállapításánál a 29/1993(11.17.) Konyi. rendelet 3.* (1), (4) bekezdését, valamint 6*-út is tigyelembe
kell venni.
A személyi téritési díjat az I és 2 lbrintos címletü érmék bevonása következtében szukséges kerekítés szabályairól szóló 2008.
évi Ill. törvény 2*-ának megfelelő módon kerekítve kell meghaiározni7

