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Tisztelt Képviselő.testület!

Az önkormányzati segély bevezetésével kapcsolatban felülvizsgáltuk Tabajd Község
onkormányzata Képviselő-testületének a pénzbe|i és természetben nyújtott szociális és egyes
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7l20I2. (III.29.) rendeletét és szükségesnek
találtuk az önkormányzati segélyről sző|ő rész (Il. Fejezet 1' fejezetének) pontosítását a segély
kérelmek beadásának, elbírálástínak megkönnyítése érdekében. Ezért i$ kérelem nyomtatvrányt is
k észítetttink, me Iy az előterj es ztés r észét képezi.

A helyi rendelet 7. s Q) bekezdésében ,,körjegyzőnek,, szövegrésá ,jegyzőnek'' szövegrésszel
javítottuk.

Kérem, hogy a rendelet tervezetetmegvitatni és elfogadni szí

Tabajd, 20|4. január 23, .í:]\
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a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokróIo

sző|ő 7 I20|2.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tabajd Község onkormany zaténak Képviselő-testülete a szociális igazgatásről és 
.szociális

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. $ (1) bekezdésében,32, $ (3) bekezdésében, 45. $ (1)
bekezdésében, Magyarországhelyi onkormÍnyzatakő| sző|ő 20II. évi CLXXXIX. törvény 13. $ (1)
bekezdés 8. pontjában meghatfuozott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. $ Tabajd Község onkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7l20I2' (III.29.)
önkormányzati rende|ete (a továbbiakban: R.) II. fejezet 1. alcíme helyébe az a|éhbi rendelkezés
lép:

,, |. onkor mányzatisegély

4. $ (i) Az önkormányzati segély megá||apítására akkor kerülhet sor' ha a tászoru|ő egy főre
számított családi jövedelemhatára az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek I30oÁ.át,
egyedtil élő esetén annak I50%-át nem haladja meg.

(2) Az önkormányzati segély egyszeri összege mértéke - kivéve a 4lA, $-ban meghatátozott esetet
_ nem lehet kevesebb, mint 500,-Ft, de a rászorultsághoz igazodva alkalmanként legfeljebb
'l0.000,-Ft 

lehet.

4/A. $ (1) A temetési költségek mérséklésére benyújtott önkormányzati segélyre jogosult az, a|<l a
meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és akinek a családjában a sa.iát és vele közös
hinta*ásban élő szeméiyek figyelembe vételéve] egy íore számított családi jör'edeienrlratar az
öregségi nyugdrj mindenkori legkisebb osszegének 25aoÁ-át. egyediil élő esetén annak 3aa%.át
nern éri el.

(2) A temetési költségek mérséklésére nyújtott önkorm ányzati segély összege nem Lclret kevesebb
2Ü.000,. Ft.nál. de elérheti a temetés költségét, és nem haladhatja meg a 200.000.. Ft.ot.

(3) A helyben szokáscls legolcsóbb ternetési költség: 200.Ü00,- F:t.

() Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihezva|őhozzájéxu|ására igényelt
önkormányzati segé|y iránti kérelmét az e|ha|á|ozás napjátő| számított 60 napon belül nyújthatja be.

4/B. $ A polgármester az e rendeletben szabályozott önkorm ányzati segélyt méltányosságból abban
az esetben áI|apítja meg, ha az egy főre jutó jövedelem akérelmező családjában Vagy az egyedül
élő, egyedülálló kérelmező esetén a 4. $ (1) bekezdésben és a 4lA' $ (1) bekezdésében előírt
jövedelmi feltételeket legfeljebb 1'5%-ka| haladja meg, feltéve, ha a kére|mező a kérelem
benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazol1a, hogy a kérelem benyújtását kozvetlenül
me gelőzőe n az a|ábbi körülmények valamelyike fennáll :

a) kérelmezővel együtt élő közeli hozzátartoző 12 bőnapon beltil bekövetkezett halá|a,
illetve 6 hónapon belül történt házasság felbontás miatt a kérelmező családjában az egy
fore jutó jövedelem legalább S}oÁ-kal csökkent'

b) a kérelmező tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, gondoz,



c) 12 hőnapon belül a kéte|mező vagy héaastttrsa, élettársa álláskeresővé vált és nem
részesül foglalkoztatást helyettesíto támogatásban vagy rendszeres szociális segélyben,
vagy

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

4/C. $ Az önkormányzati segély elemi csapás' hosszabb korhazi ápolással járó, tartós táppénzes
állomány' baleset, betegség, egy-egy betegség miatt jelentkezó magas győgyászati segédeszköz
kiadás költsége miatt hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való
tekintet nélkül is megállapítható. Ebben az esetben az önkormányzati segély összege legfeljebb
50.000,-Ft-ig terjedhet.

4/D. $ (I) Az önkormányzati segé|y természetbeni szociális ellátásként is nyújtható elsősorban
élelmiszersegély, tüzelősegély, ruhavásár|ás, kÓzizemi szolgáltatási díj hátralék kiegyenlítésére,
valamint gyógyszertámogatás cé|jából.

(2) ̂ kérelmező és a vele közös hétztartásban élő családtagtrai számára az ugyanazon rendkívüli
élethelyzetre Vagy |étfenntartási gondra való hivatkozással 30 napon belül ismételten benyújtott
kérelemre vagy hivatalból indult eIjárásra önkormányzati segély kivéve a 4lC. $-ban
meghatározott eseteket - nem állapítható meg.

(3) A polgármester az önkormányzati segély fe|hasznáLását a|átámasztő dokumentumok
becsatolására hívhatja fel a jogosultat.

(4) Amennyiben az ngyfé| nem tesz eleget igazo|ási kötelezettségének, abban az esetben a
mulasztásátő| számitott 60 napon belül önkormányzati segélyként - kivéve 4/A. $ és a 4lC, $-ban
megbatározott esetet - a 4. $ (2)bekezdésében meghatátozott legkisebb mértékű segélyre jogosult.

(5) onkormányzati segély egy naptári éven belül legfeljebb hét alkalommal - kivéve a 4lA. $ és a
4/C. $-ban meghatározott eseteket - kaphat önkormányzati segéIyt, melynek együttes összege nem
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,

(6) Az önkormányzati segély keretében szabá|yozott ellátásokkal kapcsolatos hatáskört a
polgármester gyakorolj a.''

2. $ A R. 7. $ (2)bekezdésben ,,körjegyzőnek,, szövegrész helyébe 'jegyzőnek'' szoveg lép.

3. $ A R. l. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. $ Ez a rendelet 2ll4.februar ...-én lép hatá|yba, és az aztkövető napon hattáiyátveszti.

Dr. Temess zentandr ási Gytirgy
polgármester

Dr. Sisa András
jegyző



Záradék:
Ez a rendelet 2Ot4. februrír ...-én a Felcsúti Közös onkormrínyzati Hivatal Tabajdi
Kirendeltségének hir.detőtáblájan történő kiftiggesaéssel kihirdetésre került

Kelt: Tabaj d,2014. februar ....

Dr. SisaAndrás jegyző nevében és felhatalmazásával:

Dr. Fehér Diána
a|jegyző



1. melléklet a .....12014. (II.....) onkormányzati rendelethez

KÉRELEM
önkormúnyzati segély megállapítúsdhoz

1. A kérelmező szemé|yre vonatkoző adatok:
Neve:
Születési neve:
Születési helye: Ideje: -év hó nap
Anyja neve:
Allampolgarsága:
TAJ száma:

családi á||apota:

Telefonszám/elérhetőség (nem ktitelezo megadni)

Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Milyen minőségben lakik ezen a címen: tulajdonos, résztulajdonos, főbérlő, a|bér|ő, társbérlő,
bérlőtárs, családtag, haszonélve ző, egy éb .

egyedül élő; nem egyedül élő (megfelelő aláhúzandó)

Kijelentem, hogy életvitelszerűen : (me gfel elő r é sz alóhúzandó)
Lakóhelyemen l tartőzkodási helyemen legyéb nem bejelentett lakóhelyemen élek

2. Onkorm ányzati segélyt kérem megá|lapítani:
(Pl.: pénzbeli támogatásként, tűzifára, élelmiszerre, ruhóra, útikaltségre, g,lógyszerre, temetési
kaltségek mérséklésére, jövedelemre való tekintet nélkül elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással
jóró' tartós tóppénzes állomány, baleset, betegség, e1y-egy betegség miatt jelentkező magas
glógyószati segédeszköz kiadás kaltségre tekintettel stb.)

(Amennyiben a segélyt gyóg,lszertítmogatósra la4ri szükséges nyilatkozni a glógyszer/ek,
gyógyószati segédeszköz/ok kahségéről, Amennyiben a segélyt kórházi ápolással járó, tartós
táppénzes állornóny miatt kéri szükséges csatolni a korházi kezelésről szóló igazolóst, tartós
táppénz esetén orvosi igazolást')

Az önkormányzati segély kérelem indoka:

Amennyiben az önkormányzati segélyt temetési költségek mérséklésére kéri:
Az elhunyt neve:
Rokoni kapcsolat:
A haláleset ideie:
Atemetés költségei:
(A kérelemhez szükséges csatolni az elhunyt haloÍti anyakinyvi kivonatát, a kérelmező nevére
ki ól l ít o t t t eme t é s i kc)lt s é gek i gaz o l á s ór ó l s z ól ó s z áml át' )



Az önkormátyzati segélyt méltányosságbtól kérem, az a|ábbi indokokra tekintettel:
(megfetelő rész aláhúzandó, a kérelem benyújtásával eglidejiÍleg hitelt érdemlően igazolja, hogl a
kérelem benyújtását könetlenül megelőzően a fenti k)rülmények valamelyike fennáll.)

a) kérelmezővel egytitt élő közeli hozzátartoző 12 hőnapon belül bekövetkezett ha|áIa,
illetve 6 hónapon belül történt hénasság felbontás miatt a kérelmező családjában az egy
főre jutó jövedelem legalább 50%-ka| csökkent,

b) a kérelmező tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, gondoz,
c) 12 hőnapon belül a k&elmező vagy háuastérsa, élettársa álláskeresové 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 benyújtásának időpontjában kozgyógyellátásban részesül, a
megállapított havi gyógyszerkereten felül - a 6.000,-Ft.ot.

Kiizgyógyellátási igazolvánnyal rende|k ezemi Igen / Nem (megfelelő atáhúzandó)
Amennyiben igen:

- a közgyógyellátásr a v a|ő j ogosultságot megállap ító hatfu ozat szánna:
- akÓzgyógyellátásra való jogosultság ideje:

egyéni gyógyszerkeret összege :

II.

3. A kérelmezőve| a kérelem benyújtásának időpontjában azonos lakcímen, egy lakásban élő
közeli hozzátartozók száma: .......''.'. ... fő.

(csa|ád; egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyujtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartőzkodási hellyel rendelkező kÓzeli hozzátartozók
közössége

közeli houdtartoztj:
a) aházastárs" az élettárs,
b) ahűszévesnél fiatalabb, onál|ó keresettel nem rendelkező; ahlszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelke ző, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiata|abb, önálló
keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intéZmény nappali tagozatán tanu|mányokat folytató vér szerinti, örökbe
fogadott, illetve nevelt gyermek,
c) korhatárra való tekintet né|kül a tartósan beÍeg, az autista, illetve a testi, érzékszervi' értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az ál|apot a gyermek 25.
életévének betö]tését megelőzően is fenná|lt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
d) a 18' életévét be nem Íöltött gyennek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szÍilő, illetve a szülő
házastársa vagy élettársa)

Kérelmező családtagiainak személvi adatai:

Név. születési név Születési
helv. idő:

Anyja neve Rokoni
kapcsolat

TAJ szám



Kérelmező és családtagiainak a kérelem benyúitását megelőző hónapban szerzett havi nettó

Ajövedelmek típusai
A

kérelmező
jövedelme

A
kérelmezővel

közös
héntartásbart

éW
házastárs
(élettárs)

jövedelme

Akérelmezővel
közös

háztartásban
élő egyéb

rokon
jövedelme

Osszesen

l. MunkaviszonybóI.
mrrnkavé gzé s r e / f o g|alko ztatásra irányul ó
egyéb jogviszonyból származó jövedelem és
táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásbóI, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó iövedelem

3. Nyugellátás, megváItozott munkaképességű
személyek ellátásai (például rokkantsági
e|látás, rehabilitációs ellátás). korhatár előtti
ellátás, szo|gá|ati játandóság, balett művészeti
életjáradék, átmeneti bány ászjáradék,
időskoruak járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres
szociálís e1látások emelésérő1 szó|ó jogszabály
hatály a aIá tartoző e|]átás

4. Agyermek e|látásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások (különösen:
gyermekgondozási díj (GYED),
gyermekgondozási segély (GYES)'
gyermeknevelési támogatás (GYET), családí
pótlék, gyermektartásdíi' árvael|átás)

5. tnkormányzat, járásihivatal és munkaügyi
szervek által folyósított rendszeres pénzbeli
el|átások

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-,
ösáöndíj' értékpapírból származo jövedelem,
kis összegű kifizetések, életjáradék, ingatlan
bérbeadásábóI szétrmazó iövedelem stb.)

7 ' A család összes nettó iövedelme

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem a kére|em benyűjtását megelőző hónapban:
. . . . . . . . . . . . . .  Fr

Megiegvzés: A kérelemhez mellékelni keII a jövedetemnyilaÍkozatban felÍiintetett jövedelmek valódistÍgúnak igazoltÍsóra
szolgtÍló iratokat, kivthe a családi pótlék és a glermekgondozási segély (GYES) igazolásót, amennyiben azt nem munktiltatói
kifizetőhely folyósítja, valamint a glermeknevelési támogatás (GYET) és afoglatékossági támogatás (FoT) igazolását,

Egyéb nyilatkozatok
Büntetójogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy
azok valódisága a szociális ignzgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a|apján az NAV.ná1
ellenőrizhető.
Alulírott hozzájárulok. hogy szeméIyi adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése
cé|jábó| |eIhaszná|ják
Tudomásul veszem' hogy a közigazgatásihatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá|yairó|sző|ó 2004. évi CLX. törvény
51.$ (5) bekezdésben foglaltak szerint az iúgyfél, vagy képviselője, aki rosszhiszeműen az tjgy szempontjából jelentős
valótlan tényt á|1ít, eljárási bírsággal sújtható.

Dátlrm:
l<órglm*ző


