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Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Sztv.) 1. § (2) bekezdésében, továbbá 26. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az 59. § (1)
bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 26. §-a, 32. § (1) bekezdés b) pontja, és (3) bekezdése, 37/B.
§ (1) bekezdés d) pontja, 37/D. § (1) és (3) bekezdése, 38. § (9) bekezdése, 45. §-a, 46. §-a,
47. § (1), (2) bekezdése, 50. § (3) bekezdése, 62. § (2) bekezdése, 92. § (1) bekezdése és 115.
§ (3) bekezdése, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelettel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006 (II. 27.) Kormányrendelettel összhangban, Bihartorda Község Önkormányzata
Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2007
(IV. 20.) rendeletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális, Egészségügyi,
Oktatási és Sport Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat által pénzben és
természetben nyújtott szociális ellátásokról, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az ellátások formái

1. §

(1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára
a) a települési önkormányzat jegyzője az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint

aa) időskorúak járadékát,
ab) rendelkezésre állási támogatást,
ac) rendszeres szociális segélyt,
ad) ápolási díjat;
ae) óvodáztatási támogatás

b) a települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben, illetve az
önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint

ba) lakásfenntartási támogatást,
bb) átmeneti segélyt,
bc) temetési segélyt

állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).

(2) A Képviselő-testület az (1) bek. b, pontjában szabályozott szociális ellátásokkal
kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza.
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(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretében az önkormányzat a
Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központtal kötött társulási
megállapodás alapján biztosítja:

a) az étkeztetést,
b) a házi segítségnyújtást,
c) a támogató szolgálatot.,
d) a családsegítést,
e) a nappali ellátást,

(4) A segítő kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézménye által
a  jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosítja.

(5) Az önkormányzat a személyes gondoskodás körébe tartozó alapellátást a Kristály
Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Bihartorda, Kossuth u. 42.
sz. és 80. sz. alatti telephelyein biztosítja.

2. Eljárási rendelkezések

2. §

A Rendeletben szabályozott szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket Bihartorda
Község Polgármesteri Hivatalánál lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a rendeletben
meghatározott dokumentumokat (igazolás, nyilatkozat).

3. §

(1) A havi rendszerességgel nyújtott ellátások kifizetése utólag a tárgyhót követő hónap 5.
napjáig esedékes, nem rendszeres ellátás megállapítása esetén a döntésről szóló határozat
jogerőre emelkedését követő 5 napon belül a házi pénztár útján történik.

(2) A polgármester az Önkormányzat ezen rendelete és az 1993. évi III. tv. alapján köteles
dönteni a hatáskörébe tartozó ügyekben.

(3) A polgármester döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemről a képviselő-testület dönt.

(4) A képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyeket a Szociális, Egészségügyi,
Oktatási és Sport Bizottság döntés előtt véleményezi.

II. FEJEZET

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

3. Időskorúak járadéka

4 . §

Az időskorúak járadéka tekintetében az Sztv. rendelkezései az irányadóak
.
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4. Aktív korúak ellátása

5. §

(1)Az aktív korú, nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának,
folyósításának feltételeként – az egészségkárosodottnak minősülő személy kivételével – a
Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatával (továbbiakban: együttműködésre
kijelölt szerv) (4174 Bihartorda, Kossuth u. 43.) köteles együttműködni.

(2) A jogosulnak az együttműködési kötelezettsége keretében:
a) a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles felkeresni az
együttműködésre kijelölt szervet nyilvántartásba vétele végett,

b) részt kell vennie a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést
segítő program kidolgozásában, és amennyiben szükséges annak módosításában,

c) megállapodást kell aláírnia a beilleszkedést segítő program megvalósítására, a
nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül,

d) eleget kell tennie a beilleszkedést segítő programra kötött együttműködési
megállapodásban foglaltaknak,

e) meg kell jelennie legalább három havonta az együttműködésre kijelölt szervnél,

f) folyamatosan kapcsolatot kell tartania az együttműködésre kijelölt szervvel,

g) ha együttműködési kötelezettsége teljesítésében akadályozott, köteles az
együttműködésre kijelölt szervet annak okáról haladéktalanul tájékoztatni, illetve az
akadályoztatás okát 5 napon belül hitelt érdemlően (pl. orvosi igazolással) igazolni.

(3) Az együttműködésre kijelölt szerv az Sztv. 37/D §-a szerinti együttműködés
megvalósítása érdekében:

a)nyilvántartásba veszi a megjelent jogosult személyt,

b) figyelemmel kíséri a rendszeres szociális segélyről hozott határozatban foglalt határidő
betartását, annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát,

c) tájékoztatja a jogosultat a beilleszkedési program típusairól, az elkészítésének
menetéről, az együttműködés eljárási szabályairól,

d) a nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül a jogosult bevonásával kidolgozza
az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, erről a jogosulttal
írásban megállapodást köt,

e) folyamatosan kapcsolatot tart a jogosulttal és legalább háromhavonta személyes
találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak
betartását,
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f) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedését elősegítő program
végrehajtásáról és amennyiben szükséges – a jogosult bevonásával – módosítja a
programot,

g) az együttműködési kötelezettség megszegéséről 5 munkanapon belül írásban értesíti a
jegyzőt,

h) az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program
végrehajtásáról,

i) a jogosult személlyel történő kapcsolattartásról a külön jogszabályokban
meghatározottak szerint esetnaplót vezet.

6.§

(1) Az együttműködésre kijelölt szerv által szervezett beilleszkedést segítő programok típusai
a következők:

a) egyéni foglalkozások: képességfejlesztést, szocializációs hátrányok leküzdését szolgáló
programok, családfenntartó szerep erősítésére irányuló tevékenység,
b) tanácsadások: egészségügyi, egyéni életvezetési, életmódformáló, jogi, mentális,
munkaügyi, pedagógiai, pszichológiai, rehabilitációs.

(2) Az együttműködési kötelezettség előírásáról a rendszeres szociális segélyt megállapító
határozatban rendelkezni kell. Meg kell nevezni az együttműködésre kijelölt szervet, az első
jelentkezési határidőt és a jelentkezés elmulasztásának következményeit.

7.§

(1)Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül:
a) a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem keresi fel az
együttműködésre kijelölt szervet nyilvántartásba vétele céljából, illetőleg akadályoztatása
esetén annak okát 5 napon belül hitelt érdemlően nem igazolja,

b) nem vesz részt a beilleszkedését segítő  program kidolgozásában,

c) nem írja alá a megállapodást a beilleszkedését segítő program megvalósítására, a
nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül,

d) nem tesz eleget az együttműködési megállapodásban foglaltaknak,

e) nem jelenik meg legalább 3 havonta az együttműködésre kijelölt szervnél,

f) a rendszeres szociális segély kétévenkénti felülvizsgálata során csak felszólítást
követően működik együtt a polgármesteri hivatallal,

h) az Sztv. 9. §- ában meghatározott bejelentési kötelezettségének az előírt határidőn belül
ismételten nem tesz eleget.
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(2) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak, aki a rendszeres
szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló
együttműködési kötelezettségét két éven belül ismételten megszegi.

5. Mentesítés közfoglalkoztatásban történő részvétel alól

8. §

(1) A Képviselő-testület az aktív korúak ellátására jogosult személyeknek a
közfoglalkoztatásban történő részvételt akadályozó mentesítési feltételeket állapít meg.

(2) Felmentési okok:

a)Az az aktív korú személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján, vagy a
rendelkezésre állási támogatás folyósítása alatt az Országos Rehabilitációs és Szociális
Szakértői Intézet (továbbiakban: ORSZI) vizsgálata szerint legalább 40 %-os
egészségkárosodás áll fenn.

b) Állapotos nők, terhességük harmadik hónapját követően.

c) Munkavégzést akadályozó krónikus vagy pszichés betegséggel, valamint
szenvedélybetegség következtében kialakuló pszichés betegséggel küzdő, de ORSZI által
megállapított munkaképesség-csökkenésen nem rendelkező személyek.

9. §

(1) A (2) bekezdés c) pontja szerinti mentesítési feltétel megállapításához szakorvosi
vélemény szükséges.

(2) A (2) bekezdés a) pontja szerinti állapot fennállásának igazolásához szükséges az ORSZI
szakvéleménye.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti állapot fennállásának igazolásához szükséges a
nőgyógyász szakorvos szakvéleménye.

10. §

(1) A mentesítésre irányuló eljárás kérelemre és hivatalból is megindítható.

(2) Hivatalból kezdeményezheti az eljárást :

a) Foglalkoztatást végző szerv,
b) Munkaügyi kirendeltség
c) Családsegítő Szolgálat.
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6. Lakásfenntartási támogatás

11. §
(1) A polgármester lakásfenntartási támogatást nyújt  az Sztv. 38. § (1)-(8) bekezdésében
meghatározott feltételek szerint jogosultnak. A kérelem-nyomtatvány a rendelet 1. melléklete,
melyhez az Sztv.-ben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat csatolni kell.

(2) Önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és a lakásfenntartás elismert havi költsége eléri a
háztartás összjövedelmének 30 %-át.

(3) A helyi lakásfenntartási támogatás összege 2.500 Ft/hó.

(4) A helyi lakásfenntartási támogatást 6 hónapra kell megállapítani, azonban az erre irányuló
kérelem bármikor benyújtható.

(5) Költségként az Sztv. 38. § (10) bekezdésében meghatározott költségek vehetők
figyelembe.

7. Átmeneti segély

12.§

(1) A képviselő testület átruházott hatáskörben a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy
részére átmeneti segélyt nyújt, amennyiben:

a) az egy főre számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét,
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %- át
nem haladja meg.

(2) Rendkívül indokolt esetben
        a) gyógyászati segédeszköz beszerzése, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem
            rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal,
        b) tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány esetén,
        c) elemi kár, baleset esetén.
        d) egyedülálló, ellátatlan személy részére,
        e) szabadságvesztésből való szabadulás esetén
        f) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén

(3) A képviselő testület az átmeneti segélyt alkalmanként adja. Annak mértéke nem haladhatja
meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 50 %-át.

(4) Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja
jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező és pályakezdő
személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot. Amennyiben a rászorultsággal, illetve a
nyújtott átmeneti segély céljának megfelelő felhasználásával kapcsolatban kétség merül fel, a
kérelmező köteles a hivatal által kezdeményezett környezettanulmány végrehajtásában
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közreműködni. Ha a közreműködést megtagadja, kérelme elutasítható.(kérelemnyomtatvány a
Rendelet 2. melléklete)

8. Temetési segély

13. §

(1) A polgármester temetési segélyt nyújt annak a személynek, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására
köteles hozzátartozó volt ugyan, de a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti a
temetési költségek viselése.

(2) A jogosultság megállapításánál a kérelmező, illetve családja egy főre eső átlagjövedelme
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %- át.

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költéségét a HBM--. Temetkezési Vállalat
minden év január 15.- ig igazolja, melyet a rendelet 4. számú melléklete tartalmaz.

(4) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés
költségének 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a
kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. (kérelemnyomtatvány a
Rendelet 3. melléklete)

9. Egyéb helyi támogatások

14. §

(1) Hivatalból 10.000 Ft gyermekszületési támogatásban kell részesíteni a bihartordai állandó
lakosú édesanyát a gyermek születését követő 1 hónapon belül.

(2) Hivatalból 10.000 Ft támogatásban kell részesíteni az elhalt személy életben maradt
házastársát, ennek hiányában azt a hozzátartozót, aki a temetésről gondoskodott és erről a
temetési számlát bemutatja. A támogatás feltétele, hogy az elhalt állandó bihartordai lakos
volt.

(3) A támogatás összegét a születési, illetve a halotti anyakönyvi kivonatra rá kell vezetni.

(4) Visszatérítendő kamatmentes támogatás adható a szociális rászorulók részére a képviselő-
testület döntése alapján. Mértéke: maximum 30.000 Ft. Visszafizetés: 6 havi egyenlő
részletben, illetve a képviselő-testület döntése szerint.
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IV. FEJEZET
TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

10. Köztemetés

15. §

(1) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt megtérítési kötelezettsége alól különös
méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti.

(2) Különösen méltánylást érdemlő körülmény, ha sem az eltemetésre köteles személy sem az
elhalt saját ingatlannal nem rendelkezik és a kérelmező illetőleg családjának egy főre jutó
jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb nyugdíjminimumot.

(3) Kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelemigazolását, nyilatkozatát.

11. Közgyógyellátás

16. §

(1) E rendelet alapján közgyógyellátásra jogosult az a személy:
a) akinek az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,

b) egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj 200 %- át nem haladja meg,

és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 25 %-át eléri.

(2) Kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelemigazolását, nyilatkozatát,
szakorvos igazolását.

12. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

17. §

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság tekintetében a Sztv. rendelkezései az
irányadóak (kérelemnyomtatvány a rendelet 4. sz. mellékelte).
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V. FEJEZET
SZOCIÁLIS SZOLGÁLATATÁSOK

18. §
(1) Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére – Sztv.- ben meghatározottak
alapján –az alábbi személyes gondoskodást nyújtó alapellátási formákat biztosítja a Sárréti
Többcélú Kistérségi Társulás keretében:

a.) Földes mikrotérség Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás, Szociális Szolgáltató
Központ Bihartordai telephelyén:

- nappali ellátás
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- családsegítés
- támogató szolgáltatás

 b) Püspökladány Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
intézménye által:
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

(2) Az ellátások igénybevételével kapcsolatos szabályozást a fenntartó Önkormányzatok
rendelete tartalmazza.

(3) A nappali ellátás, a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás önköltségét és térítési
díját e rendelet 5.  sz. melléklete tartalmazza.

13. Az ellátás igénybe vétele

19. §

(1) Az ellátások igénybe vétele iránti kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez
formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A felvételt és az ellátások igénybevételét az intézményvezető intézkedése alapozza meg.

(3) Az idősek napközbeni ellátása esetén a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére,
indítványára történik.

(4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani, ha az ellátás elmaradása
a rászorult életét, testi épségét közvetlenül veszélyeztetné.

14.Az intézményi jogviszony megszűnése

20.§
(1) Az intézményi jogviszony az Sztv. 100. §-ban foglaltakon túlmenően megszűnik, ha:
a) a jogosult más ellátási forma igénybe vételét kérte és az biztosítható,
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b) megsérti az intézmény házirendjét.
(2) Az ellátások megszüntetéséről az intézmény vezetője, vagy a beutaló szerv határozata
dönt.

15.Térítési díjak

21. §

(1) Az intézményben nyújtott ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

(2) A térítési díjat
a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
b) az ellátást igénybe vevő gondnokolt esetében a törvényes képviselő köteles megfizetni.

(3) Az ételkihordási díj intézményi térítési díjának 70 % fölötti részét az önkormányzat
támogatásként biztosítja az igénybevevő részére.

(4) A napközbeni ellátás keretében, az étkezés nélküli fizetendő térítési díjat, valamint a házi
segítségnyújtásért fizetendő térítési díjat az önkormányzat támogatásként biztosítja az
igénybevevő részére.

(5) A szociális és gyermekvédelmi törvény alapján étkezési támogatásban nem részesülő
óvodás és általános iskolás gyermekek részére a térítés díj 20 %-át kedvezményként biztosítja
az Önkormányzat.

(6) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente kétszer állapíthatja meg.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. §
(1) E rendelet a kihirdetés  napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Bihartorda Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 4/2006 (VI. 12.) önk. számú rendelete, valamint az azt módosító 11//2007 (XI. 20.) és a
7/2009 (VI. 22.) önk. számú rendelt.

(3) A Rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a
munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi
rendeletében, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a közösségen belül mozgó
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló
1408/71/EGK tanácsi rendeletben, a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK
irányelvben meghatározottakkal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

         Dr. Szabó József            Petrucz Sándor
            polgármester       jegyző
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Kihirdetés ideje: 2010. június 14. Petrucz Sándor  jegyző
1. melléklet Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010. (VI. 10.)
rendeletéhez

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP

1. IGÉNYLŐ ADATAI:
Név / leánykor név/: ...................................................................................................................

Születési hely és idő: ..................................................................................................................

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

Lakóhelye: ..................................................................................................................................

Tartózkodási helye: ....................................................................................................................

2. ÁLLAMPOLGÁRSÁGA: a) magyar b)…………………………

3. MAGYARORSZÁGON TARTÓZKODÁS JOGCÍME:

a) bevándorolt      b) menekült c) letelepedési engedéllyel rendelkező

4. KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI:

S.sz. Név Születési idő Hozzátartozói
minőség Megjegyzés

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK SZÁMA: ………………………………………………

5. LAKÁSRA VONATKOZÓ ADATOK:

A lakás használati jogcíme: tulajdonos, főbérlő, albérlő, szívességi használó, jogcím nélküli
használó, egyéb: ………………………………………………………………………………...

A lakás alapterülete: …………………………………………..m2
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Helyiségei: ………………szoba / ebből 12 m2 alatti ……../, konyha, főzőfülke, étkező,
előszoba, kamra, fürdőszoba, WC, egyéb: ……………………………………………………...
Fűtési mód: etázs /gáz, központi/ konvektoros, elektromos, szén-fa, egyéb: ………………….
Vízellátás módja: utcai közkifolyóból, kerti csapból, lakásba bevezetve.
6. JÖVEDELMI ADATOK:
Az igénylő és vele közös háztartásba élők jövedelme: …………………………………………

Munkaviszonyból származó jövedelem: ………………………………………………………..

A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások: ……………….…….Ft/hó.
(GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj…)

Nyugellátás, nyugdíjszerű ellátás: ………………………………………………………..Ft/hó.

Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: ………………………..Ft/hó.
(munkanélküli járadék, rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, ápolási díj…)

Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem: ………………………………….. Ft/év.

Egyéb (ösztöndíj, kis összegű kifizetések…):…………………………………………… Ft/hó.

Ingatlan, ingó, vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem: …………………………..

A család egy főre jutó jövedelme: …………………………………………………..… Ft/hó.

NYILATKOZAT

Nyilatkozom, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem,
hogy a körülményeiben bekövetkezett változást 15 napon belül köteles vagyok bejelenteni.
Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul vagy rosszhiszeműen felvet támogatás
visszakövetelhető.
A kérelmemre vonatkozó információkat az ügyintézőtől a kérelem beadásakor megkaptam.

Bihartorda, …………..év …………………………hó………nap

……………………………………..
kérelmező aláírása

A rendszeres pénzellátás, a keresőtevékenységből származó jövedelem…összegét igazoló
dokumentumokat vagy azok másolatát a kérelem benyújtásakor mellékelni kell
(nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, APEH  igazolás…)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komfortos az a lakás, amely legalább 12 m2 – t meghaladó alapterületű lakószobával,
főzőhelyiséggel és WC-vel, közművesítettséggel, melegvízellátással és egyedi fűtési móddal
(gázfűtéssel, szilárd vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával)
rendelkezik.

Félkomfortos az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de
legalább 12 m2 – t meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, továbbá



13

fürdőhelyiséggel, vagy WC-vel és közművesítettséggel (legalább villany- és vízellátással) és
egyedi fűtési móddal rendelkezik.

Komfort nélküli az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek sem felel meg, de
legalább 12 m2 –t meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, továbbá a lakáson
kívül WC (árnyékszák) használatával és egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint a vízvétel
lehetősége biztosított.
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2. melléklet Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010. (VI. 10.)
rendeletéhez

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

I. SZEMÉLYI ADATOK
1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:

Neve: ....................................................................................................................................
Születési neve: ......................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Születési hely, idő (év, hó, nap): ..........................................................................................
Lakóhely: ..............................................................................................................................
Tartózkodási hely: ................................................................................................................

2. A kérelmező családi állapota:
□ egyedülálló
□ házastársával / élettársával él együtt

3. A házastárs / élettárs személyi adatai:
Neve: ....................................................................................................................................
Születési neve: ......................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Születési hely, idő (év, hó, nap): ..........................................................................................
Lakóhely: ..............................................................................................................................
Tartózkodási hely: ................................................................................................................

4. A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekeinek száma összesen: ……………..fő.

Név Születési hely, idő
(év, hó, nap)

16. évet betöltött
személy esetén az
oktatási intézmény

megnevezése

Megjegyzés *

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha – 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási
intézménybe, de önálló keresettel nem rendelkezik, vagy – életkorától függetlenül a tartós
betegség vagy fogyatékosság fennállását.

A kérelem indokolása: ………………………………………………………………………...
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…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

II. JÖVEDELMI ADATOK:
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő
gyermekeinek a havi jövedelme forintban:

A jövedelem
típusa Kérelmező Házastársa

(élettársa) Gyermekei

1.
Munkaviszonyból
és más
foglalkoztatási
jogviszonyból
származó
2. Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve
szellemi és más
önálló
tevékenységből
származó
3. Alkalmi
munkavégzésből
származó
4. Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és
egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres
szociális ellátások
6. Önkormányzat
és munkaügyi
szervek által
folyósított
ellátások
7. Egyéb
jövedelem
8. Összes
jövedelem
Egy főre jutó jövedelem: …………………………………………….Ft / hó / fő.
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Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- kérelmező: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek

(a megfelelő rész aláhúzandó)
- házastárs / élettárs: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen

élet (a megfelelő rész aláhúzandó)
- a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§-ának (3) bekezdése
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága
útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

A kérelemre vonatkozó információkat az ügyintézőtől a kérelem beadásakor megkaptam.

Bihartorda, ………………év…………………..hó……..nap.

……………………………………… ………………………………………
Kérelmező Nagykorú hozzátartozók aláírása

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.

I. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él,

kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük
különböző.

Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek számít:
- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,
- a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás

munkarendje szerint tanulmányokat folytató,
- a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény

nappali tagozatán tanulmányokat folytató,
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi,

értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. A
tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó igazolásokat a kérelemhez
csatolni kell.

II. Jövedelmi adatok
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről

vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után
az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról
szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál
a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell
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feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben
elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi
jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj
és munkavállalói járulék.

Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal,
ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből
származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy
a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az
alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési
támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az
anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a súlyos mozgáskorlátozott személyek
pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági
támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást,
a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az
energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi
munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a
minimálbér 50%-át nem haladja meg.

A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és
a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni,
akire tekintettel azt folyósítják.

A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem

esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a

munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi,
igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott
munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes
közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem: itt kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott
könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély
tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő
foglalkoztatás révén szerzett bevétel. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói
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könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-
át nem haladja meg.

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék,
gyermektartásdíj.

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági,
baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói
nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók
egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai
rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak
járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás;
munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként
folyósított keresetpótló juttatás.

7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások,
nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem,
ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó
jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve
minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot
vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú
gyermekeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója nem
cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírása.
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3. melléklet Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010. (VI.10.)
rendeletéhez

KÉRELEM

1. Kérem, hogy 200 ………………………………. napján elhunyt

…………………………………….. nevű …………………………………………….lakcímű

hozzátartozóm eltemettetéséhez segélyt megállapítani szíveskedjenek.

Indokolás:

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Az elhunyt szülőm, nagyszülőm, testvérem, gyermekem, vagy ……………………………….
hozzátartozóm volt.

Az elhunyt hadirokkant volt-e:                           igen - nem

Temetési hozzájárulásban részesült:                   igen - nem

2.
Igénylő neve:……………………………………………………………………………….
Leánykori neve:………………............................................................................................
Születési hely, idő:................................................................................................................
Anyja neve:...........................................................................................................................
Lakcíme:...............................................................................................................................
Tartózkodási hely:………………………………………………………………………….
Adó szám:………………………………….TAJ szám:……………………………………

3. A kérelem benyújtásának időpontjában az ellátást kérővel közös háztartásban élő, az egy
főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:

 Név  Születési hely,
idő

 Anyja neve

- házastársa, élettársa
- egyéb rokon (akinek
eltartásáról
gondoskodik)
- gyermekei
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4. Jövedelmi adatok

 A jövedelmek típusai  A
kérelmező
jövedelme

 A kérelmezővel
közös

háztartásban
élő házastárs

(élettárs)
jövedelme

 A kérelmezővel
közös

háztartásban
élő egyéb rokon

jövedelme

 Összesen

 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz
 2. Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből származó jövedelem
 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás,
egyéb nyugdíjszerű ellátások
 5. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (különösen: GYED,
GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
 6. Munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
 7. Föld bérbeadásából származó
jövedelem
 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-,
ösztöndíj, értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű kifizetések
stb.)
 9. Összes bruttó jövedelem
 10. Személyi jövedelemadó vagy
előleg összege
 11. Egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulék összege
 12. Munkavállalói járulék összege
 13. A család összes nettó jövedelme
[9-(10+11+12)]
 14. A család összes nettó jövedelmét
csökkentő tényezők (tartásdíj
összege)
 15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI!
Önkormányzat által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátás [a
szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4.
§ (1) bek. i) pontja]
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A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban feltüntetett
jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat.

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó.
A kérelemhez csatolom:
a nevemre kiállított temetési számla eredeti példányát, valamint a temetési költségek tételes

felsorolásáról készült számla egy példányát
a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.

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

.............................................................
a kérelmező aláírása
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4. melléklet Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010. (VI. 10.)
rendeletéhez

KÉRELEM

1.Személyi adatok

A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok:

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Lakóhely:..

Tartózkodási hely:

Társadalombiztosítási azonosító jel :

A kérelmező családi állapota:

egyedülálló

házastársával/élettársával él együtt

1. A házastárs/élettárs személyi adatai:

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési hely, idő:.

Lakóhely:

Azzal a kéréssel fordulok Jegyző Úrhoz, hogy számomra hatósági bizonyítványt kiállítani
szíveskedjen számomra kiállítani szíveskedjen egészségügyi szolgáltatásra való szociális
rászorultság tényéről.

Kérelmem indoklása:
Családomban az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 120 %-át, amelyet a
mellékelt kereseti igazolás igazol.

Tisztelettel:

Bihartorda, 2010.

……………………………
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5. melléklet Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010 (VI. 10.)

rendeletéhez

Az intézményi térítési díjakról
(2010. évben)

Idősek részére
nyújtott nappali

ellátás

Normatív
támogatás

Ft/nap/ellátott

Önköltség
Ft/fő/nap

Intézményi
térítési díj
maximuma
Ft/fő/nap

Fizetendő
térítési díj
maximális

összege
Ft/fő/nap

Étkezés nélkül 353 512 159 0

Étkezéssel 573 1015 442 442

Szociális
étkeztetés

Normatív
támogatás

Ft/nap/ellátott

Önköltség
Ft/fő/nap

Intézményi
térítési díj
maximuma
Ft/fő/nap

Fizetendő térítési díj
maximális összege Ft/fő/nap

Jövedelem a
nyugdíjminimum:

150 %
alatt

150-300
%

300%
felett

Kihordás
nélkül

221 678 457 415 425 457

Kihordással 221 728 507 450 460 492

Házsegítség-
nyújtás

Normatív
támogatás
Ft/fő/gond.

óra

Önköltség
Ft/fő/gond.óra

Intézményi
térítési díj
maximuma

Ft/fő/gond.óra

Fizetendő térítési
díj maximális

összege
Ft/fő/gond.óra

613 729 116 0


