
Bihartorda Község Önkorm ányzata KépviseIő-testü|etének
5/2013 (III.29.l Onk. sz. rendelete

A szociá|is igazgatásról és a szociális e|látásokró|

Bihartorda Község tnkorm ányzatának Képviselő-testülete aZ AlaptöN ény 32' cikk (2)

bekezdósében' valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokól szóló 1993. évi III.
törvény 10'$ (1) bekezdésében' 17.$ (5) bekezdésében, 26.$-ban, 32'$ (3) bekezdésében' 33.$
(7) bekezdésében,45.$-ban,37.$ (1) bekezdés d) pontjában,37lA.$ (3) bekezdésében,38.$
(9) bekezdésében, 58/B.$ (2) bekezdésében, 46.$-ban, 50.s (3) bekezdésében, 62.$ (2)

bekezdésében. 92.$ (1) a) pontjában és 92.$ (2) bekezdés a)' b)' e) és Í) pontja és a 115 $ (3)

bekezdésében meghatarozott |eladatkörében elj árva a Bihartorda Község onkormányzata
Szociális' egészségügyi' oktatási és Sport Bizottságának véleményének kikérésével az

önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokÍól, illetve a

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről. a fizetendő térítési
díjakról a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Ár'r.{I,ÁNos RENDELKEZÉSEK

1. Az ellrÍtások formúi

1.S

(1) Szociális rászorultság esetén ajogosult sztrnára
a) a települési önkormrínyzat je glzője az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint

aa) foglalkozást helyettesítő támogatáSt
ab) rendszeres szociális segé1Jt
ac) lakásfenntaÍáSi támogatáSt

b) a települési öt:Jr.orunányzat" képviselő-testü]ete az e törvényben, illetve az
önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint

ba) átmeneti segély'
bb) temetési segél1.t

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

(2) A Képviselő-testüleÍ az (1) bek. b, pontjában szabályozott szociális ellátással kapcsolatos
hatáskörét a polgármesterre ruházza.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretében az önkormányzat a
Bihartordai Református Egyházközség Diakóniai Központtal kötött ellátáSi szerződés alapján
biztosítja:

a) az étkeztetést,
b) a házt se gítségnyúj tást
c) a családsegitést
d) a nappali ellátást



A 4177 Földes, Rákóczi u. 5. székhellyel működő Szociális Szolgáltató KöZpont intézménye
által a támogató szolgálatot biztosítja.

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

(5) Az önkormányzat a személyes gondoskodás körébe tartozó alapellátást a Bihartordai
ReÍbrmátus Egyházközség Diakóniai Központ Bihar1orda, Kossuth tt' 43' sz' és 80. sz. alatti
telephe1yein biztosítja.

2. Eljdrósi rendelkezések

2.$

A Rendeletben szabá|yozotI szociálís ellátások megállapítása iránti kérelmeket a Bihartordai
Közös onkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a rendeletben
meghatározott dokumentumokat (igazolás' nyilatkozat).

3.S

(1) A havi rendszerességgel nyújtott ellátások kifizetése utólag a tárgyhót követő hónap 5.

napjáig esedékes. nem rendszeres ellátás megállapítása esetén a döntésről szóló határozat
joger<íre emelkedését követő 5 napon belü| aházi pénztátt ttt1an történik.

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

(3) A polgármester döntése e1len benyújtott jogorwoslati 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 nÁszoRur,rsÁcrór' FÜGGo PÉNZBELI ELLÁTÁSoK

3. aktív korúak ellátása

/.$

(1) Az az aktív koruak eIlÍtÍására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő
napján
a) munkaképességét legalább 40 % .os mértékű egészségkáLrosodást szenvedett és ezt a

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy jogelődje által kiállított érvényes és
hatályos szakhatósági á1lásfoglalást vagy szakvélemén}t csatol, vagy

b)mentális állapota miatt nem alkalmas munkavégzésre és állapotát pszichiátriai
szakorvosi igazoiással tudj a igazoini rendszeres szociális segélyre jogosult.



(2) Az aktív korú, nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély
megállapításának, folyósításának feltételeként az egészségkiirosodottnak minősülő
személy kivételével a Bihartordai Református Egyházközség Díakóniai KöZponttal
(továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) ('4174 Bihartorda, Kossuth u. 43.) kőteles
együttműködni'

(3) A jogosulnak az együttműködési kötelezettsége keretében:
a) a hatarozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles felkeresni az

együttműködésre kijelölt szervet nyilvántaÍásba vétele végett'
b) részt kell vennie a szociális he|yzetéhez és mentális á|lapotéhoz igazodó beilleszkedést

segítő program kidolgozásában, és amenrryiben szükséges annak módosításában,
c) megállapodást kell aláímia a beilleszkedést sesítő

nyilvantartásba vételtól számírort 30 naoon belül.
program megvalósítására, a

d) eleget kell tennie a beilleszkedést segítő programla kötött együttmúködési
me gállapodásban fo glaltaknak,

e).meg kell jelennie legalább három havonta az együttműködésre kijelölt szervnél, f)
folyamatosan kapcsolatot kell tartania az egyrittműködésre kijelölt szerwel,

c) 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.

(4) AZ együttműködésre kijelölt szerv által szervezett beilleszkedést segítő programok típusai
a következók:

a) egyéni foglalkozások: képességfej lesztést, szocializációs hátriínyok leküzdését szolgáló
programok, családfenntartó szerep erősítésére irányuló tevékenység,

b) tanácsadások: egészségügyi, egyéni életvezetési' életmódformríló, jogi, mentális,
munkaügyi, pedagógiai, pszichológiai, rehabilitációs.

(5) Az egyÍittműködési kötelezettség előírásríról a rendszeres szociális segélyt megállapító
határozatban rendelkezni kell. Meg kell nevezni aZ együttmiiködésre kíjeloit szervet] az első
jelentkezési határidőt és a jelentkezés elmulasztásrínak következménveit.

.r. $

( l ) AZ együttműködési kötelezettség megszegésének minősül:
a) a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem keresi fel az

egytittműködésre kijelölt SzeIVet nyilvántartásba vétele céljából. illetőleg
akadályoztatása esetén annak okát 5 napon belül hitelt érdemlően nem igazolja,

b) nem vesz részt a beilleszkedését Segító program kidolgozásában,
c) nem írja alá a megállapodást a beilleszkedését segítő program megvalósítására, a

nyilvántartásba vételtől számított 30 naoon belül.
d) nem tesz e|eget az együttmúködesi megállapodásban foglaltaknak,
e) nem jelenik meg legalább 3 havonta az együttműködésre kijelölt szervnél,
f) a rendszeres szocirí.lis segély kétévenkénti felülvizsgálata során csak felszólítást

követően múködik együtt a polgármesteri hivatallal,
h) az Sztv. 9. $- ában meghatározott bejelentési kötelezettségének az előírthatáridőn belül

isméte]ten nem tesz e1eget.



(2) Meg kell szüntetni az aktiv korúak ellátásara való jogosultságát annak, aki a rendszeres
szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szerwel fennál1ó
együttműködési kötelezettségét két éven belü1 ismételten megszegi.

(3) Foglalkoztatást helyettesíto támogatásban részesülő személy köteles lakókömyezetének
rendezettségét biztosítani. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőnek a
lakókömyezet rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszeníen lakott lakás és
annak udvara' ker1je, a kerítéssel a közterület felől kívül határos terület, járda tisztán tartása,
valamint az ingat|an állagának _ különös tekintettel a tető és a |al állagának biáosítására - és

rendeltetésszerű használhatóságának' valamint a higiénikus állapotának biztosítására irányuló
k öte lezenségek e t kelI te|j esíten ie'

(4) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy udvarát abban az esetben
kell rendezettnek tekinteni. ha:

a) a flífélék magassága nem haladja meg a 15 cm-t;
b) a lakás angol WC-vel nem rendelkezik, akkor az udvaron ámyékszék létesítése

megtörtént;
c) nincs a heti hulladékszállításra szerződött edényzet (120 literes kuka) kétszeres

űrtartalmánál több _ felhalmozott háztatlási hulladék az udvaron sem szétszórt. sem
felhalmozott á1lapotban;

d) a háziállatok tartásííÍa megfelelően kialakított hely áll rendelkezésre, melynek
tisztasága megfelelő' trágyalé nem folyik szét az udvartln;

e) az ingat|ana előtti közterületet köteles tisztán, rendben Íartani' az egészséget
veszé1yeztetó gyomnövények eltávolításáról gondoskodni;

f az ingal\an előtti csatomaren dszer ' vizelvezető árok tiszta, a csapadékvíz elfolyása nrncs
akadályozva;

(5) A (2)-(4) bekezdésben foglaltak ellenőrzésére a !egyző által megbízott személy jogosult.

(6) Amerrnyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a foglalkoztatáSt helyettesítő
támogatásra jogosult személy lakókömyezetének rendezettségére vonatkozó
kötelezettségének nem tett eleget, a jegyző 8 napos hataridő kiszabásával az e|végzendő
tevékenységek konkrét megjelölésével felszólítja a kötelezettség teljesítésére' A határidő
eredmén1.telen eltelte esetén az aktív koruak ellátására való jogosultságot meg kell szüntetni a
teljesítésére nyitva álló határidő leteltét követő hónap első napjától.

4. La kdsfe n ntartás i támogűtl,s

ó.s

(1) Normatív lakásfenntartási támogatásban részesülő személy köteles lakókömyezetének
rendezettségét biztosítani. A támogatásban részesülőnek a lakókömyezet rendezettségének
biztosítása körében az áItala éIeIvitelszerűen lakott lakás és arrnak udvara, kertje, a kerítéssel a
közterület felől kivül határos terület, járda tisztántartása, valamint az ingatlan állagának .
különös tekintettel a tető a fal, az ingatlant körülvevő kerítés állagának biaosítására és
rendeltetésszení használhatóságának. valamint a higiénikus állapotának biztosítására irányuló
kötelezettségeket kell teljesítenie. A kérelem-nyomtatvány a rendelet ]. me]léklete, melyhez
az Sztv..ben meghatároZott igazolásokat. nvilatkozatokat csatolni kel1.



(2) A normatív lakásfenntartási trímogatásban részesülő személy udvarát abban az esetben kell
rendezettnek tekinteni, ha:

a) a fű|élék magassága nem haladja meg a 15 cm-t;
b) a lakás angol wc-vel nem rendelkezik, akkor az udvaron ámyékszék létesitése

megtörtént;
c) nincs a heti hulladékszállításra szerződött edényzet (120 literes kuka) kétszeres

ílr1artalmánál több _ felhalmo zott _ bá^artási hulladék az udvaron sem szétszórt" sem
felhalmozott állapotban;

d) a háziállatok tartáSáfua megfelelően kialakított hely ál1 rendelkezésre, melynek
tisztasága megfelelő, trágyalé nem folyik szét az udvaron;

e) az ingatlana előtti közterületet köteles tisztán, rendben ÍartaÍi, az egészséget
v eszé|y eztető gyomncivények eltávo1ításáíról gondoskodni;

t) az ingatlan előtti csatornarends zer, vize|vezető árok tiszta' a csapadékvíz elfolvása nrncs
akadáI1 ozr a;

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak ellenőrzésére a legyző által megbízott személy
jogosult.

(4) Amennyiben az ellenőrzés soriin megállapítást nyer, hogy a lakásfenntaÍtási támogatásra
jogosult személy lakókömyezetének rendezettségére vonatkozó kötelezettségének nem tett
eleget, a jegyző 8 napos határidő kiszabásával az elvégzendő tevékenységek
koni<rétmegjelölésével felszó1ítja a kötelezettség teljesítésére.

A hataridő eredményelen eltelte esetén a lakásfenntartási támogatás a teljesítésre nyitva álló
határidő elteltét követő naptól meg kell szüntetni.

5. Atmeneti segély

7.5

(1) A képviselő testület hatáskörben a létfenntaÍáSt Veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint időszakosan vagy taftósan létfenrrtartási gonddal küzdő személy
részére átmeneti segé1yt n1ujt, amennyiben:

a) az egy főre számított családi j övedele mhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
cisszegét,

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének |5O yo- át
nem haladja meg.

(2) Rendkivül indokolt esetberr
a) gyógyászati segédeszköz beszerzése' gyógykezelésre, ha a kérelmezó nem rendelkezik

közgyógyel látási igazolvánrryal,
b) tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány esetén,
c) elemi kár, baleset esetén.
d) egyedülálló, ellátatlan személy részére"
e) szabadságvesztésből való szabadulás esetén
I egyéb' rendkívüli ok bekövetkezése esetén

(3) A képviselő testület aZ átmeneti segélyt alkalmanként adja. Arurak mértéke nem haladhatJa
meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 50 %.á1'. A természetben nyújtott



támogatás élelmíszer és gyógyszer vásárlásra használható fel. A kérelem beadására az (5)

bekezdés rendelkezései az irinyadőak.

(4) Az átmeneti segély kifizetése történhet:
a) készpénzben a Polgármesteri Hivatal házipénztarábó1,
b) utalvany formájában, - mely utalvány élelmiszene és gyógyszerre használható fel- vagy
c) közüzemi díjtafioZáS esetén SZolgáltató részére történő átutalással.

(5) Az átmeneti segély megállapítása irríLrrti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja
jövedelemigazoláSát. illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező és pályakezdő
személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot. Amerrnyiben a rászorultsággal, illetve a
nÉjtott átmeneti segély céljának megfelelő felhasználásával kapcsolatban kétség merül fel, a

kérelmező köteles a hivatal által kezdeményezett kőmyezettanulmány végrehajtásában
közreműködni. Ha a közreműködést megtagadja' kérelme elutasítható.(kérelemnyomtatvány a
Rendelet 2. melléklete)

6. Temetésí segéIy

LS

(1) A polgármester temetéSi segél1.t nyújt annak a személynek' aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy ana nem volt köteles' vagy taÍáSára
köteles hozzátartozó volt ugyan, de a saját, illetve családja létfenntar1ását 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 költséget a HBM.i Temetkezésí Vállalat
haÍározza meg.

(4) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés
költségének I0 o/o-ánáI, de elérheti arrnak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a
kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyeáeti. (kérelemnyomtatvány a
Rendelet .i. melléklete)

7. Egyéb helyi tómogatások

e.$

(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
I.Lázastarsát. ennek hiányában azt a hozzátarÍ'ozót, 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) Visszatérítendó kamatmentes támogatáS adható a szociális rászorulók részére a
képviselőtestület döntése alapjrín. Mértéke: maximum 30.000 Ft. Visszafizetés: 6 havi
egyenlő részletben, illetr'e a képviselő-testület döntése szerint.

III. FEJEZET
TERMÉSZETBENI sZoCIÁLIs ELLÁTÁSoK

8. Közgyógyelláttis

10.s

(1) E rendelet alapján közgyógye1látásra jogosu|t az a személy
a) alinek az egy főre Számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 1'50 %.á1.

b) egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj 200 oÁ- áÍ nem haladja meg,

és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 25 yo-át eléTi'

(2) Kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja j övedelemigazolását, nyilatkozatát,
szakorvos igazd'ásáÍ.,

IV. FETEZET
S Z o C IÁL I s s Z o L GÁ LA TATÁS o K

11.$

(1) Az onkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére Sáv.- ben meghatározottak
a\apján 'az alábbi személyes gondoskodást nyújtó alapellátási formákat biztosít3a a
Bihartordai Református Egyházközség Diakóniai Központ keretében:

a.) Bihaftordai Re|ormátus Egyhazközség Diakóniai Központ által:
- nappaIi ellátás
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
. családsegítés

b) Földesi Szociális SZolgáltató Központ útj án
- támogató szolgáltatás

c) Püspökladány Segító Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat intézménye által:

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

(2) Az ellátások igénybevételével kapcsolatos szabályozást a ferrntartó onkormányzatok
rendelete valamint a Bihar1ordai Relormátus Egyházközség Diakóniai Központ belső
szab á|y zaÍa Íarta|mazza.



(3) A nappali ellátáS, a szociális étkeáetés és a házi segítségnyújtáS önköltségét és térítési
díját a Bihartordai Református Egyházközség Diakóniai Központ belső szabályzata
tarl.alrnzza.

9' Térítési díjak

12. 5

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

(2) A térítéSí díjat
a) az elLátást igénybe vevő köteles,
b) aZ el|átást" igénybe vevő gondnokolt esetében a törvényes képviselő köteles
megfizetni.

(3) A szociális és gyermekvédelmi törvény alapján étkezési támogatásban nem részesülő
óvodás és általános iskolás gyermekek részére a térítés d| 20 %.át kedvezményként
bizto sítj a az Önkormányzat.

(6) Az inÍézrnénYi térítéSi díjat a képviselő.testület évente kétszer állapíthatja meg.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.r.$

(1) E rendelet a kihirdetés napjan lép hatályba' rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejúleg hatályát vesái Bihar1orda Közseg
Önkormányzata Képviselő{estületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokól
szó|ő 6120|0 (VI. 10.) önk. számú rendelete, valamint az aá módosító 9l1201'1 (I.05.) önk.
számú, a 10/2011 (V. 24.) önk. számtl, 15l201I (iX.12.) t1nk. számű' 2l20I2 (I].09.) önk'
sziímú rendelt.

,,M,, 'ti;;t;c,h#'
aljeg!2ő

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2013. úprilis 2-án

1i-*L; r.
Petruc{.Sdnclor

aljégyző
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2' metléklet Bihartorc]a Kozség onkormányzata Képviselő-testületének,T.nols' r.t/.t..4.?...'.l
onk' sz. rendeletéhez

xÉnu,Brlr ÁIMENETI sEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁsÁru

I. SZEMELYI ADATOK
I. A kérelmező személyre vonatkozó szeméIyi adatok:

Neve: ...............
Születési neVe: ................

Születési hely' idő (év, hó, nap):
LakóheIi:
Ta11ózkodási heIy: ....'............

2. A kéreImező családi tÍIlapota:
l egyedülálló
l házastársával / éleftársával él együtt

3' A hőzastórs / éIettúrs szeméIyi adatai:
Neve: ...............
Szü |etési ne\ e: ................

Születési hely' idő (év, hó, nap):
LakóheIy:
Tanózkodási heIy: .................

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási
intézménybe, de önálló keresettel nem rendelkezik' vagy - életkorától fiiggetlenül a tar1ós
betegség vagy fogyatékosság fennállását.

A kére|em indokolása:

4' A kérelmezővel e einek száma összesen:

Születési hely' idő
(év' hó, nap)

16. évet betöltött
személy esetén az
oktatási intézmény

Megjegyzés *



Gyermekei

1.

Munkaviszonybó1
és más
foglalkoztatási
jogviszonyból
szárrnaző
2. Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve
szellemi és más
önálló
tevékenységből
származő

4.Táppénz'
gyermekgondozási

5. Nyugellátás és
egyéb
nyugdíj szenl
rendszeres
szociális ellátások
6. onkormányzat
és munkatigyi
szerwek által
folyósított
ellátások

iövede1em

II. JOVEDELMI ADATOK;
A kérelmező, valamint házastarsának (élettársának) és a vele egy háztafiásban élő

a havi iövedelme forintban:

Egy főre jutó jiivede|em: ............Ft / hó / fő.

Fele|ősségem tudatában kije|entem, hogy
- kérelmező: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek

(a megfelelő rész aláhúzandó)



. házastárs / é|ettárs: életvitelszeníen a lakóhelyemen vagy a tatózkodási helyemen
é|et (a megfelelő rész aláhúzandó)

. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem' hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásró| és a szociális ellátásokÍól szó|ó 1993. évi III. törvény 1O.$-ának (3) bekezdése
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv az ál|ami adóhatóság illetékes tgazgaÍósága
útján _ ellenőrizheti.

Hozzájétn;Jok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgaÍ'ási eljárás során történő
fe1használásához.

A kérelemre vonatkozó információkat az igyintézőÍőI a kérelem beadásakor megkaptam.

Bihar1orda,..................év.......'...............hó''.....'nap.

Kérelmező Na s vkor ú hozzátanozők a|áír ás a

TAJEKOZTATO A KERELEM KITOLTESEHEZ

A megfelelő választ X.szel kell jelölni' i1letve a hiányzó adatokat kitölteni.

I. SzeméIyi adatok
Eg,,edüIálló az a szemé|y, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársátől külön é1,

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

Közös hríáar1ásban élő eltartott gyermeknek számít:
- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,
. a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás

munkarendje szerint tanulmányokat fol}tató,
- a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatáSi intézmény

nappali tagozatán tanulmányokat folytató'
. korhatána 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 á||apot 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 törvóny szerint meghatározott' belftjldről

vagy külftildről széLrmazó - megszerzett - vagyoni érlék (bevétel), ideértve a jövedelemként
figye1embe nem Vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után
az egyszenisített vállalkozói adóról, illetve az egyszerúsített közteherviselési hozzájárulásról
szóló törvény szerint adót' i||etve hozzájánllást kell fizetni.

Ajövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításrínál
a bevételt az elismerl költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell
feltüntetni' Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben
elismert költség, valamint a r|zetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi
jövedelemadó, az egyszenísített vállalkozási adó, a magénszemélyt terhelő egyszenisített



közteherviselési hozzá1árúás, egészségbiáosítási hozzáján;Jás és járulék' egészségügyi
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék' nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztari tagdíj
és munkavállalói jfuulék.

Ha a magánszemély az egyszenisített vállalkozói adó vagy egyszenisített közteherviselési
hozzájáru\ás alapjául szolgáló bevételt szeÍez, a bevétel csökkenthető a személyi
jövedelemadóról SZóló tölvény szerint elismer1 költségnek minősüló igazolt kiadásokkal,
ennek hiányában a bevétel 4)Yo.áva|. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésból
származő bevétele nem több a kistermelés ér1ékhatáránál (illetve ha részére támogatást
folyósítottak, annak a folyósított támogatássa1 növelt összegénél), akkor a bevétel
csökkenthető az ígazo|t költségektel, továbbá a bevétel 4}%o-arlak megfelelő összeggel' vagy
a bevétel 85%-rinak, illetőleg á11attenyésZtéS esetén 94o%.ának megfele1ő összeggel.

Nem minősül jtvedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segél1t' az
alkalmankónt adott átmeneti segélyt, a lakásfenntarlási 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 jaradékát és a fogyatékossági
támogatást, a fogadó Szervezet által az önkéntesnek külön törwény alapj án biztosított juttatást,

a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az
energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi
munkavállalói könywel történő foglalkozÍaÍás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a
minimá jber 500 o-át nem haladja meg.

A családtagok jövedelmét külön-külön kel1 feltüntetni. A családi pótlékot' az árvaellátást és
a tar1ásdíj címén kapott öSSZeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni,
akire Lek in tetteI azt |olyósítják.

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 kelI 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, polgari
nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott
munkavégzésre irányuló tevékenységbő1' továbbá szövetkezet tagjaként folytatott . személyes
közreműködóst igénylő . tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egléni vállalkozásból' őstermelői, illetve szellemi és mas onálló tevékenységből
származó .jTvedelem: itt ke|I fgltiintetni továbbá a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott
könywizsgáló tevékenységébő| származő jövedelmet, a gazdasági tarsaság magánszemély
tagja által külön szerződés szelint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alka|mi munkavállalói könylwel történő
foglalkoztatás révén szerzett bevétel. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói
könywel történő |oglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-
át nem haladia mes.



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

5' Nyugellátás és egléb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások., öregségi, rokkanÍsági,
baleseti rokkantsági nyugdíj' özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátarÍozói
n1ugellátások; rendszeres szociális jaradék' átmeneti járadék' bányász dolgozók
egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék' rehabilitációs jaradék' politikai
rehabilitációs e]látások' házastársi pótlék, háZastáIS után járó jövedelempótlék.

6. onkormónyzat és munkaüg|i szervek által folyóSított ellíttítsok: különösen az időskoruak
járadéka' a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentéSi támogatás;
munkanélküli járadék' álláskeresési járadék' álláskeresési segély, képzési támogatásként
folyósított keresetpótló juttatás.

1. Egéb jövedelem.. például az ösztöndíj, szakképzéssel összefiiggő pénzbeli juttatások'
nevelőszülői díj, szociális gondozói díj' végkielégítés és állampapírbóL szénmazó jövedelem,
ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékú jog átrlbázásábó| szántnazó
jövedelem, életjáradékból' Ítjld és más ingatlan bérbeadásából szttrmazo jövedelem, illetve
minden olyan jövedelem, ame|y az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot
vagy amak másoiatát a kérelemhez mellékelni szükséges.
A kérelmet a kérelmez<ín túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykoru

gyermekeknek is alá kell ímiuk. Ha az e\|áÍást kérő vagy annak közeli hozzátarÍ,ozója nem
cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírása.



3. melléklet Bihartorda KÖZség onkormányzata Képviselőlestületén* í-tzols. r ',|.(|..?.9....l

onk' sz. rendeletéhez

KERELEM

1. Kérem. hogy 200 napjrÍr elhuny

nevu .lakcímű

hozzáÍartozómeltemettetéséhez segélyt megállapítani szíveskedjenek'

Indokolás:

Az elhunyt szülőm, nagyszülőm, testvérem, gyermekem, vagy ... . .. . . . ... .

hozzátartozőm vo|t.

Az elhunyt hadirokkant volt-e:

Temetési hozzáj arulásban részesült:

lgen - nem

igen - nem

1

I-Á.w]Á nprle.lé\llJ'vrr!Yv.....

3. A kérelem benyújtásának időpontjában az ellátást kérővel közös haztarlásban é|ő' az egy

főreiutóiövedelemszámításaszempontjábólfigye1embevehetőközelihozzáÍartozókadatai:

- egyéb rokon (akinek
eltartásáró l



4. Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai A
kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
KOZOS

házÍartásban
éló házastárs

(élettárs)

.jövedelme

A kérelmezőveI
ktizös

hááartásban
éIő egyéb rokon

jövedelme

Osszesen

1. Munkaviszonyból' munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból
származó -jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból
származó iövedelem
3. Ingatlan' ingó vagyontárgyak

értékesítéséből száÍÍÍIaző i övedelem
4. Nyugellátás' baleseti nyugellátás,
egyéb nyugdíj szení ellátáSok

5. A gyermek ellátásához ós
gondozásához kapcSolódó
támogatások (különösen: GYED,
GYES' GYET' családi pótlék'
gyermektaft ásdí j' árvae1látás)

6. Munkaügyi szervek által
folvósított rendszeres oénzbeli ellátás

7. Föld bérbeadásábő| szátrmaző
jövedelem

8. Egyéb (különösen: kapott taftás.,
ösztöndíj. értékpapírból szarmaző
jövedelem, kis összegú kifizetések
stb.)

9. Összes bruttó jövedelem

10. Személyi jövedelemadó vagy
előleg összege

1 1. Egészségbiztosítási és
nyugdíjj árulék összege

l2. Munlavá||a|ó i j áruJék összege
13. A család összes nettó jövedelme

[9-(i0+11+12)]
14. A család összes nettó jövedelmét

csökkentő tényezők (tarlásdíj
összege)

15. AZ ÜGYINTÉZO ToLTI KI!
tnkormányzat áttal folyósított
rendszeres pénzbeli el1átáS [a
szociális igazgatásró| és szociális
ellátásokól szóló 1993. évi III. tv.4.
$ (1) bek. i) pontjal



A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban feltüntetett
jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat.

Egy fóre jutó havi családi nettó jövedelem (üryintéző tölti ki): ....... Ft/hó.
A kérelemhez csatolom:
a nevemre kirí1lított temetési számla eredeti példányát, valamint a temetési költségek tételes

felsorolásaról kószült szrímla egy péIdanyát
a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzá1áru|ok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási e1jrírásban tirténő felhasználásríh oz, keze|éséhez.

Biintetőjogi fe1elósségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben köZölt adatok a
valóságnak megfelelnek.

a kérelmező aláírása


