
Tabaj d Kiizség Onkormányzata Képviselő.testületének
2/20l'4. (II.17.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

sző|ő 7 l 20 12. (III.29 .) ö n ko rm ányzati rendelet m ó d o sítá s áró l

Tabajd Község onkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásről és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. $ (1) bekezdésében,32. $ (3) bekezdésében,45. $
(1) bekezdésében' Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ó 2011. évi CLXxXx.
törvény 13. $ (1) bekezdés 8. pontjában meghatátozott feladatkörében a következőket rendeli
el:

1. $ Tabajd Község onkormányzata Képviselő-testiiletének a pénzbe\i és ternrészetben
nffitott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7l20I2. (III.29.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) II. fejezet 1. alcíme helyébe az a|ebbi
rendelkezés |ép:

,, 1. Onkor mányzati sególy

4. s (1) Az önkorm ényzatí segély megá||apítására akkor kerülhet sor, ha a rászoruló egy fore
számitott családi jövedelemhatáta az öregségi n}.ugdlj mindenkori legkisebb összegnek
|3ayo-át, egyedül élő esetén annak I50%-át nem haladja meg.

(2) Az önkormányzati sególy egyszeri összege mértéke - kivéve a 4lA. $-ban meg)tatfuozott
esetet - nem lehet kevesebb' mint 500,-Ft, de a rászorultsághoz igazodva alkalmanként
Iegfeljebb
10.000.-Ft lehet.

4/A. s (1) A temetési költségek mérséklésére benffitott önkormányzati segélyre jogosult az,
aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és akinek a csatádjában a saját és vele
közös háztartásban é1ő személyek Íigyelembe vételével egy Íóre számított családi
jövedelemhatitr az öregsógi nyugdíj rnindenkori legkisebb cisszegének 25ÜÚ/a.át, egyediil élő
esetén annak 300%.atnem éri el.

(2) ̂  temetési költségek mérséklésére nyújtott önkormrínyzati segély összege nem lehet
ker,esebb 20.Ü00.- Ft.nál. de elérheti a temetés költségét, és nem haladhatja meg a 200'000,-
Ft-ot.

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetési koltség: 200.000,- Ilt.

(4) ̂ z eltemettető az e|hllrtyt személy eltemettetésének költségeihez va|ő hozzájarulására
igényelt önkormiányzati segély iranti kérelmét az elhalálozás napjátő| számított'60 napon be1iil
nffithatja be.

4/B. s A polgármester az e rendeletben szabáIyozott önkormányzati segélyt méItányosságból
abban az esetben á||apítja meg, ha M egy főre jutó jövedelem a kérelmező csa|adjában vagy
az egyedü| é|ő, egyedülálló k&e|mezó esetén a 4. $ (1) bekezdésben és a 4lA. $ (1)
bekezdésében előírt jövedelmi feltételeket legfeljebb |5%-ka| haladja meg, feltéve, ha a
kérelmező a kérelem benffitásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazoIja, hogy a kérelem
benyujtását közvetlenüImege|őzőenaz aIábbi köriilmények valamelyike fennáll:



kérelmezővel együtt é1ő közeli hozzátartozó 12 honapon belül bekövetkezett
ha|áIa, illetve 6 hónapon belül történt házasság felbontás miatt a kére|mező
családj ában az egy fóre j utó j övedelem legalább 5 O%o-kaI csökkent,

a kérelmező tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, gondoz,

c) 12 hónapon belül a kérelmező vagy hánastársa, élettársa álláskeresővé vált és nem
részesül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy rendszeres szociális
segélyben, vagy

d) az igazo|t győgyszer, győgyászati segédeszköz kiadás költsége meghaladja _
amennyiben a kérelem benffitásának időpontjáhankozgyógyellátásban részesül, a
megállapított havi gyógyszerkereten felül _ a 6.000,-Ft-ot.

4/C. $ Az önkorményzati segély elemi csapás, hosszabb kőrhazi ápolással jaró, tartós
táppénzes állomiíny, baleset, betegség, egy-egy betegség miatt jelentkező magas győgyászati
segédeszköz kiadás költsége miatt hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy
alkalommal jövedelemre való tekintet nólkül is megállaptthatő. Ebben az esetben az
önkormányzati se gély ti s szege le gfelj ebb 5 0. 0 00, -Ft-ig terj edhet.

4ID. $ (1) Az önkormányzati segély természetbeni szociális ellátásként is nyújtható
elsősorban élelmiszersegély' ttizelősegély, ruhavásár|ás, koziszemi szolgáltatási díj hátralék
kiegyenlítésére, valamint gyógysz ertálmogatás célj ából.

(2) ^ kérelmező és a vele közös héntartásban é1ő családtagsai számára az ugyanazon
rendkívüli éIethe|yzefte Vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 30 napon belül
ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult e|1érásra önkormányzati segély -
kivéve a4lC. $-ban meghatározott eseteket - nem állapítható meg.

(3) A polgármesteÍ az önkormanyzati segéIy fe|hasznélását a|átámasáó dokumentumok
becsatolásara hívhatja fel a jogosultat.

(4) Amennyiben az ngyféI nem tesz eleget igazolási kötelezettségének' abban az esetben a
mulasztásától számított 60 napon belül önkormányzati segélyként _ kivéve 4/A. $ és a 4/C. $-
ban meghatánozotI esetet _ a 4. $ (2) bekezdésében megltatátozott Iegkisebb mértékű segélyre
jogosult.

(5) onkorményzati segély egy naptrári éven belül legfeljebb hét alkalommal - kivéve a 4/A. $
és a 4lC. $-ban meghatározott eseteket - kaphat önkormányzati segélyt, melynek együttes
összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20a %-át.

(6), Az önkormrínyzati segé|y keretében szabá|yozott ellátásokkal kapcsolatos hatásktirt a
polgármester gyakorolj a.''

2. s A R. 7. $ (2)bekezdésben ,,körjegyzőneF, szövegrész helyébe ,jegyzőnek'' szöveg lép.

3. s A R. 1. melléklete helyébe az |. melléklet lép.

4. $ Ez a rendelet 20|4. februrír 18-an lép napon hatáIyát veszti.

b)

\-LlM^,,
Dr. TeméSsLentandrási Gyö
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Záradékz
Ez a rendelet 2014. február 17-én a Felcsúti Közös onkormányzati Hivatal Tabajdi
Kirendeltségének hirdetőtáblájantörténő kifiiggesztéssel kihirdetésre került.

Kelt: Tabaj d, 2074. februar 17 .

Dr. SisaAndrás jegyző nevében és felhatalmazásával:

.^ . \ / í ,
(utc l r - ( (
[fr. Fehór DiánY.

aljegyző



1 . melléklet a 2120| 4. (II. 1 7.) onkormányzatt rendelethez
,, 1 . mellékl et a 7 l 2012. (III.29.) onkormrán yzati rcnde|ethez

KERELEM
önkormúnyzati segély megúllapítósához

1. A kérelmező személvre vonatkoző adatok:
Neve:
Születési neve:
Születési helye: Ideje: -év hó nap
Anyja neve:
Allampolgársága:
TAJ száma:

családi á1lapota:

Telefonsziím/elérhetőség (nem kötelező megadni)

Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Milyen minőségben lakik ezeÍL a címen: tulajdonos, résztulajdonos, főbérlő, aIbérlő, tiírsbérlő,
bérlőtárs, családtag, haszonélve ző, egy éb .

egyedtil é1ő; nem egyedtil é1ő (megfelelő aláhúzandó)

Kij elentem, hogy életvitelszerűen: (me gfel el ő r é sz aláhúzandó)
Lakóhelyemen l tartőzkodási helyemen legyéb nem bejelentett lakóhelyemen élek

2. Onkorm ányzati segélyt kérem megállapítani:
(Pl': pénzbeli támogatásként, tűzifára' élelmiszerre, ruhára, útikoltségre, glógyszerre, temetési
kaltségek mérséklésére, jövedelemre való tekintet nélkül elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással
járó, tartós tóppénzes óllomány, baleset, betegség, egy-egy betegség miatt jelentkező magas
gl ó gy ás z ati s e gé de s zkö z ki adás köh s é gre t e kint et t el stb. )

(Amennyiben a segélyt g,lógyszertámogatásra kéri szülrséges nyilatkozni a g1lóg,,szer/ek,
gyógyászati segédeszköz/ök kaltségéről. Amennyiben a segélyt kórházi ápolóssal járó, tartós
táppénzes áIlomány miatt kéri szülcséges csatolni a korházi kezelésről szóló igazolást, tartós
táppénz esetén orvosi igazolást')

Az önkorm ányzati segély kérelem indoka :

Amennyiben az önkormányzati segélyt temetési költségek mérséklésére kéri:
Az elhunyt neve:
Rokoni kapcsolat:
A haláleset ideie:
A temetés költségei:
(A kérelemhez szülrséges csatolni az elhunyt halotti anyaktnyvi kivonatót' a hlrelmező nevére



ki áll ít ott t emet é s i kal t s é gek i gaz ol ós ár ól s zól ó s z áml át. )
Az önkorményzati segélyt méltányosságból kórem, az a|ábbí indokokra tekintettel:
(megfelelő rész alóhúzandó, a kérelem benyújtásával eglidejűleg hitelt érdemlően igazolja, hogy a
kérelem benyújtósát közvetlenül megelőzően a fenti kartilmények valamelyike fennáll')

a) kérelmezővel együtt élő közeli hozzátartoző 12 hőnapon beltil bekövetkezett ha|á|a,
illetve 6 hónapon belül történt házasság felbontás miatt a kérelmező családjában az egy
főre jutó jövedelem legalább 50oÁ-ka| csökkent,

b) a kérelmező tntősan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel' gondoz,
c) 12 hónapon belül a kérelmező vagy hánastársa, éIettársa álláskeresővé vált és nem

részesül foglalkoztatást helyettesítő trímogatásban vagy rendszeres szociális segélyben
vagy

d) az igazo|t győgyszer, győgyászati segédeszköz kiadás költsége meghaladja
amennyiben a kérelem benyújtásanak időpontjában közgyógyellátásban részesül, a
megállapított havi gyógyszerkereten felül _ a 6.000,-Ft-ot.

Kiizgyógyellátási igazolvánnyal rendelk ezemi Igen / Nem (megfetelő aláhúzandó)
Amennyiben igen:

- a kózgy őgyellátásra való j o go sultságot me gáLlapítő határ ozat száma..
- akőzgyógyellátásra való jogosultság ideje:
- egyéni gyógyszerkeret összege:

il.
3. A kérelmezőve| a kórelem benyújtásának időpontjában azonos lakcímen, egy lakásban é|ő
közeli hozzátartozők száma:'......'....... fő.

(család: egy lakásban' va1y személyes gondoskodást nyujtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező köze|i hozzátartozők
közössége

közelÍ hoadtartozó:
a) a házastárs, az é|ettár s,
b) ahuszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; ahuszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező, nappa|i oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe
fogadott, illetve nevelt gyermek,
c) korhatána való tekintet nélktil a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az á7|apot a gyermek25.
életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
d) a |8. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő
ltázaslár sa vagy é lettársa)

Kérelmező családtagiainak személvi adatai:

Név' születési név Születési
helv. idő:

Anyja neve Rokoni
kapcsolat

TAJ szám



Kérelmező és családtagiainak a kérelem benyúitását meeelőző hónapban szerzett havi nettó
iövedelme:

Egy főre jutó havÍ családi nettó jövedelem a kórelem benyújtásátmege|őző hónapban:

Akérelmezővel
közös

háztartásbart
élő egyéb

rokon
jövedelme

OsszesenAjövedelmek típusai
A

kérelmező
jövedelme

A
kérelmezőve1

közös
hazÍartásban

élő
hánastárs
(élettárs)

jövedelme
1. Munkaviszonyból,

munkavé gzésrelfoglalkoztatásr a irányuló
egyéb jogviszonyból származo jövedelem és

2' Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló tevékenységbol

3. Nyugellátás, megváltozottmunkaképességű
személyek ellátásai (például rokkantsági
ellátás, rehabilitációS ellátás), korhatiír előtti
ellátás, szolgálati járandóság, balett művészeti
életj áradék, átmeneti b ány ászj ár adék,
időskoruak járadéka, a nyugdíj szení rendszeres
szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály
hatálva a|á tartozó e||átás

4. A gyermek e||átásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások (ktilönösen:
gyermekgondozási díj (GYED)'
gyermekgondozási segély (GYES)'
gyermeknevelési támogatás (GYET)' családi

ktartásdíj, árvaellátás)
5. tnkormiínyzat, jiírási hivatal és munkatigyi

szervek által folyósított rendszeres pénzbeli
ellátások

6' Egyébjövedelem (ktilönösen: kapotttartás-,,
ösztöndíj, értékpapírból származő j.óvedelem,
kis összegű kifizetések, éledáradék, ingatlan

7. A család összes nettó iövedelme

Ft

Megiewzés: Á kérelemhez mellékelní keII a jövedelemnyilatkozatban feltiintetett jövedelmek valódistÍgdnak igazoltÍsúra
szolgtÍltő irutokat, kiveve a csalódi pótlék és a g,lermekgondozósi segély (GYES) igazolósót, amenrtyiben azt nem munkóltatói
kifizetőhelyfolyósítja, valamint a glermelrrtevelési támogatás (GYET) és afog,latékossági támogatás (FoT) igazolósót.

Egyéb nyilatkozatok
Btintetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy
azok valódisága a szociá|is igazgatásról és szociális ellátásokról szó|ő |993. évi III' törvény a|ap1án az NAV.nál
eIlenőriáető.
Alulírott hozzájáru|ok. hogy személyi adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése
célj ábó l felhasználj rák.
Tudomásul veszem' hogy a közigazgatási hatósági eljrírás és szolgáltatás általános szabá|y,atró| sző|ó 2004' évi CLX. törvény
5l'$ (5) bekezdésben foglaltak szerint az igyfé|, vagy képviselője' aki rossáiszeműen az id;gy szempontjából jelentős
valótlan tényt állít, eljrírási bírsággal sújtható.

Dátum:
kérelmező''


