Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének
9/2009 (IV.27.) rendelete
Az egyes szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. § (2) ,
valamint 32.§. (3) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli, természetbeni, illetve a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy szabályozza az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelı,
szociális rászorultságtól függı, pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások
formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és
érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit, ezzel elısegítse az egyének és családok szociális
biztonságának megırzését.

A rendelet hatálya
2. §
(1)

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat területén tartózkodó
a) magyar állampolgárokra;
b) bevándoroltakra és letelepedettekre;
c) hontalanokra;
d) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre.

(2)

A rendelet hatálya kiterjed
a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás igénylésének
idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot
meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett
lakóhellyel rendelkezik, valamint
b) az idıskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen
belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történı
alkalmazásiról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe
tartozó személyre,
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c)

A rendelet hatálya kiterjed továbbá a az Európai Szociális Chartát megerısítı országoknak
a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény
rendelkezései szerint jogszerően Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is, az
átmenetei krízis, valamint az élelmiszerrel való támogatás tekintetében, ha ennek hiánya az
érintett személy életét, testi épségét veszélyezteti.

Értelmezı rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazásában:
(1) nyugdíjminimum: a teljes összegő öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege;
(2) egyedülálló: az Szt. 4. § (1) bekezdésének l) pontja szerint az a személy, aki hajadon, nıtlen,
özvegy, elvált, vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van; házastársak akkor
tekinthetık külön élıknek, ha lakcímük különbözı;
(3) egyedül élı: az Szt. 4. § (1) bekezdésének e) pontja szerint az a személy, aki egyszemélyes
háztartásban lakik;
(4) háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt élı, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı személyek közössége;
(5) külön háztartás: egy adott lakásban élı ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkezı személyek esetében:
a) ha a lakás használatát bíróság jogerıs ítéletével megosztotta, a megosztás szerint használt,
b) a társbérlık által használt,
c) albérleti szerzıdés alapján használt
lakrészben élık közössége;
(6) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt élı, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkezı közeli hozzátartozók közössége;
(7) közeli hozzátartozó: (az Szt. 4.§ (1) bekezdésének d) pontja szerinti tartalommal):
a) a házastárs, az élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı; a huszonhárom évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkezı, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, felsıoktatási
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve
nevelt gyermek.
c) korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek (továbbiakban:
fogyatékos gyermek), amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését
megelızıen is fennállt.
d) 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülı,
illetve a szülı házastársa vagy élettársa.
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(8) lakás: a kérelmezı és a háztartásában élı személyek lakhelyéül szolgáló lakás, vagy nem lakás
céljára szolgáló helyiség

Hatásköri szabályok
4. §
(1) Az e rendelet 6.§.(3) bek. felsorolt szociális feladat- és hatásköröket a Képviselı-testület az
Oktatási Szociális és Kulturális Bizottságra, a 6.§.() bek. szerinti hatásköröket a Polgármesterre
ruházza át.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl az ellátást biztosító
intézményvezetı dönt és errıl írásban értesíti az ellátást igénylıt, illetve törvényes képviselıjét.
Az intézményvezetı a(z)
a) étkeztetés tekintetében az Ör. 47. § (12), (13) bekezdés,
b) házi segítségnyújtás tekintetében az Szt. 63. § (4)-(8) bekezdés,
c) ápolást, gondozást nyújtó intézmények esetében az Szt. 68/A. §
figyelembe vételével hozza meg döntését.
Ha az intézményvezetı döntését az arra jogosult személy vitatja, az arról szóló értesítés
kézhezvételét követı 8 napon belül a Képviselı-testülethez fordulhat fellebbezéssel. A
Képviselı-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság elızetes állásfoglalása alapján hozza
meg döntését.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott átruházott hatáskör tekintetében a másodfokú hatáskört a
Képviselı-testület gyakorolja.
A jegyzıi hatáskörbe tartozó döntések tekintetében a másodfokú hatáskört a KözépMagyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális– és Gyámhivatala látja el.
(4) A polgármester, a jegyzı, az Oktatási Szociális és Kulturális Bizottság és a Képviselı-testület
hatáskörébe tartozó döntések, illetve elıterjesztések elıkészítését a Polgármesteri Hivatal végzi.

Eljárási rendelkezések
5. §
(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti eljárást megindítani
a) a 6. §-ban meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások esetében Páty Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatán az e rendelet mellékletét képezı kérelemlap benyújtásával lehet.
b) a személyes gondoskodást nyújtó intézményi ellátások esetében az intézmény vezetıjénél
kell kezdeményezni.
(2) Az eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmet – (1) bek. a) pontja esetén -az e rendelet
mellékeltében rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.
(3) A kérelmekhez csatolni kell az Szt-ben, egyéb kapcsolódó jogszabályokban, valamint az e
rendeletben elıírt mellékleteket.
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(4) Gyermekét egyedül nevelı kérelmezı esetében a kérelemhez csatolni kell:
a) a tartásdíjat megállapító bírósági ítélet másolatát, vagy az egyezség bíróság általi
jóváhagyását, ennek hiányában,
b) a havonta rendszeresen folyósított, átutalt, kézbe adott összeg esetében az átutalás postai
szelvényét, átutalási értesítıt, vagy mindkét szülı által aláírt hiteles nyilatkozatot, vagy
c) amennyiben a gyermek után a másik szülı nem fizet tartásdíjat, az errıl szóló nyilatkozatot.
(5)

Amennyiben az önkormányzat, vagy az eljáró jegyzı, környezettanulmány, vagy egyéb
információ alapján a kérelmezı életkörülményeire tekintettel vitatja a kérelem mellékleteként
benyújtott, a (6) bekezdés szerinti jövedelem-nyilatkozatban, illetve igazolásban foglaltakat,
felhívhatja a kérelmezıt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon
fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási
költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban (és igazolásokban) szereplı jövedelem 50
%-át, a tényleges jövedelmet a fenntartási költségek figyelembe vételével vélelmezheti.

(6)

Az átmeneti segély és a helyi lakásfenntartási támogatás esetében a kérelmezı és családja
jövedelemi viszonyainak pontos megállapítása érdekében a keresı tevékenységgel nem
rendelkezı kérelmezı, valamint a kérelem szempontjából együtt élıként figyelembe veendı
munkanélküli személy esetében igazolni kell az illetékes munkaügyi központ által kiállított
igazolással - hitelt érdemlıen - a munkába állási szándékot. Olyan dokumentum igazolja hitelt
érdemlıen a munkába állási szándékot, mely tartós együttmőködésre utal, és egyértelmően
bizonyítja, hogy az együttmőködés valóban a munkába állás érdekében valósul meg elsısorban
és nem pusztán egyszeri kapcsolatfelvétel a segélykérés céljából.

(7)

Az egy fıre jutó jövedelem megállapításához szükséges a kérelmezı és a vele egy lakásban
életvitelszerően együtt lakó, a kérelem szempontjából figyelembe veendı személyek esetében
az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdése szerinti igazolások, így a havi rendszerességgel járó jövedelem
esetében a kérelem benyújtását megelızı hónap, a nem havi rendszerességgel járó jövedelem
esetében a kérelem benyújtását közvetlenül megelızı 12 hónap egyhavi átlaga összegének
igazolása is.

(8)

A kérelmezı és a kérelemmel érintett egyéb személyek életkörülményeinek, vagyoni, szociális,
egészségügyi, kulturális helyzetének, lakás- vagy egyéb körülményeinek pontos megállapítása
érdekében, amennyiben a kérelemhez benyújtott dokumentumok alapján a tényállás nem
tisztázható egyértelmően, a polgármesteri hivatal szemle keretében szociális helyzetfelmérést
(környezettanulmány) készít.

(9)

A környezettanulmánynak tartalmaznia kell különösen:
a) a kérelmezı és a vele közös háztartásban élık - a kért támogatás mérlegeléséhez szükséges
- személyes adatait, jövedelmi és vagyoni viszonyait;
b) a kérelmezı lakásának és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerinti
vagyonának fenntartási költségeire vonatkozó alapadatokat (nagyság, komfortfokozat,
állapot, részletes rezsiköltség, tulajdonviszonyok stb.), különös tekintettel az átlagostól
eltérı fenntartási költségekre;
c) a kérelmezı szociális helyzetével és életkörülményeivel kapcsolatos fontos adatokat (pl.
gyógyszerköltség, általános egészségi állapot, egyéb speciális körülmények, jövedelmi és
vagyoni helyzet stb.);
d) a kérelmezı szociális körülményeire vonatkozó egyéb adatokat.
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(10) A Szt-ben meghatározott feltételek hiányában, vagy a törvény megsértésével nyújtott szociális
ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vevıt kötelezni
kell az Szt. 17. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabályok szerint
a) a pénzbeli ellátás visszafizetésére,
b) a természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására, vagy a
szolgáltatásnak megfelelı pénzegyenérték megfizetésére,
c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj
összegének megfizetésére.
(11) A (3) bekezdés szerinti visszafizetést legfeljebb a tudomásszerzéstıl számított három hónapon
belül lehet elrendelni úgy, ha az igénybevételtıl, illetve folyamatos ellátás esetében az ellátás
megszőnésétıl egy év még nem telt.
(12) Jegyzıi hatáskörben hozott megtérítési kötelezettség esetében az Szt. 17. § (4) bekezdése szerint
kell eljárni.
(13) A Képviselı-testület hatáskörébe tartozó ellátás megtérítését elrendelı határozat ellen
benyújtott fellebbezés esetében a megtérítendı összeget a Képviselı-testület az Oktatási
Szociális és Kulturális Bizottság elızetes állásfoglalása alapján méltányosságból másodfokon
elengedheti, csökkentheti, vagy részletekben fizettetheti meg.

II. FEJEZET
I. CÍM
A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK FORMÁI
6. §
(1)

E rendelet a (2)-(4) bekezdésben felsorolt, rászorultságtól függı pénzbeli rendszeres és eseti,
valamint természetbeni támogatásokat tartalmazza.

(2)

Jegyzıi hatáskörbe tartozó ellátási formák:
a) idıskorúak járadéka
b) aktív korúak ellátása
( rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás)
c) 41.§. (1) bek, és 43/A§. szerinti ápolási díj
d) közgyógyellátás
e) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

(3)

Az Oktatási Szociális és Kulturális Bizottságra hatáskörébe tartozó ellátási formák:
a) normatív és helyi lakásfenntartási támogatás
b) átmeneti segély
c) az Szt. 43/B.§. pontja szerinti ápolási díj

(4)

Az Szt. 48.§. értelmében a polgármester hatáskörébe tartozik a köztemetés.
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(5) A Polgármesterre hatáskörébe tartozó ellátási formák:
a) rendkívüli átmeneti segély
b) temetési segély

II. CÍM
SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGİ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
Idıskorúak járadéka
7. §
(1)

Az önkormányzat jegyzıje az Szt. 32/B-32/E. §-ok alapján állapítja meg az idıskorúak
járadékát.

(2)

Az önkormányzat jegyzıje idıskorúak járadékában részesíti az e rendelet 2. § (3) bekezdésének
b) pontja szerint meghatározott személyt, amennyiben az Szt-be foglalt feltételeknek megfelel.

(3)

Az idıskorúak járadékára való jogosultságot a szociális hatáskört gyakorló szerv e rendelet
bekezdése szerint felülvizsgálja.
Aktív korúak ellátása és együttmőködési kötelezettsége
8. §

(1)

A jegyzı a Szt. 33.§.-37/G §. alapján aktív korúak ellátása való jogosultságot állapít meg.

(2)

Az aktív korúak ellátásának két formája a rendszeres szociális segély és a rendelkezésre állási
támogatás.

(3)

Rendszeres szociális segélyre jogosult személy (Szt.37/B §.) köteles a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Kht. Páty Családsegítı Szolgálatával (Páty, Csilla von
Boeselager u. 3), mint együttmőködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, a
beilleszkedést segítı programról írásban megállapodik az együttmőködésre kijelölt szervvel,
teljesíti a beilleszkedését segítı programban foglaltakat.

(4)

A rendszeres szociális segélyben részesülı az önkormányzattal kötött megállapodásban
vállalhatja az állami foglalkoztatási szervnél történı együttmőködést és a közfoglalkoztatásban
vagy képzésben való részvételt, ebben az esetben részére a közfoglalkoztatás idejére
munkabért, a nem foglalkoztatott idıszakra rendelkezésre állási támogatást kell megállapítani.

(5)

A rendelkezésre állási támogatásban részesülı személy köteles az állami foglalkoztatási
szervvel együttmőködni, az állami foglalkoztatási szervnél (Budaörsi Munkaügyi Központ)
kéri álláskeresıként történı nyilvántartásba vételét, és teljesíti az elhelyezkedés érdekében
megkötött álláskeresési megállapodásban foglaltakat, illetıleg közfoglalkoztatásban, vagy
képzésben vesz részt.
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(6)

Az aktív korú nem foglalkoztatott személy együttmőködési kötelezettségének teljesítését a
Polgármesteri Hivatal mind a támogatás megállapítása és felülvizsgálata, mind folyósítása
során vizsgálja. E feladatkörében igazolást szerez be, illetve fogad az együttmőködésre kijelölt
szervezettıl. Az együttmőködési kötelezettség súlyos megszegésének minısül és a támogatást
az Szt. 37/B. § (2) bekezdésének b) pontja szerint meg kell szüntetni, ha
a) az együttmőködés létre sem jön az önkormányzat által kijelölt szervezettel,
b) aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló
határozatban foglalt határidıig nem kezdeményezi az álláskeresıként történı
nyilvántartását illetıleg az álláskeresési megállapodást nem köti meg
c) akire vonatkozóan a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét a (4) bekezdés
szerinti felfüggesztésrıl szóló döntés jogerıre emelkedésétıl számított két éven belül
ismételten megállapította;
d) aki a felajánlott és megfelelı munkalehetıséget nem fogadja el, vagy közfoglalkoztatásra
irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá akinek a közfoglalkoztatásra
irányuló jogviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg,
e) akit az állami foglalkoztatási szerv - neki felróható okból - törölt az álláskeresık
nyilvántartásából,
Lakásfenntartási támogatás
9. §

(1)

A lakásfenntartási támogatás az Szt. 38. §-án alapuló támogatási forma, mely a szociálisan
rászorult személyeknek és családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló
helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

(2)

A lakásfenntartási támogatás
a) az Szt. 38. § (2)-(8) bekezdésében meghatározottak szerint normatív lakásfenntartási
támogatásként; vagy
b) az e rendeletben szabályozottak szerint 9/B.§. helyi lakásfenntartási támogatásként kerül
megállapításra.

(3)

A normatív és helyi lakásfenntartási kérelemhez – a melléklet mellett – be kell nyújtani
a) a kérelmezı és háztartásában élık jövedelemigazolását (tekintettel az Szt. 10. § (1)
bekezdésére);
b) a kérelmezı tekintetében a lakásban való tartózkodás jogcímére vonatkozó hitelt érdemlı
igazolást; nyilatkozatot
c) a lakás nagyságának hitelt érdemlı igazolását.
d) egy darab, a kérelem benyújtását megelızı hónapra vonatkozó közüzemi kiegyenlített
számlát (pl. villany- ill. gázszámla).
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Normatív lakásfenntartási támogatás
9/A. §
(1)

A normatív lakásfenntartási támogatásra az Szt. szerint az a személy jogosult, akinek
háztartásában – függetlenül a háztartás létszámától – az egy fıre jutó havi jövedelem nem
haladja az érvényes öregségi nyugdíjminimum 150 %-át és az általa lakott, a kérelemmel
érintett lakás elismert havi fenntartási költsége meghaladja háztartása havi összjövedelmének
20 %-át.

(2)

A lakásfenntartás elismert havi fenntartási költsége az elismert lakásnagyság és az egy
négyzetméterre jutó elismert havi költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi
költség (2009-ben 450Ft/ m2), érvényes összegét a költségvetésrıl szóló törvény határozza meg.

(3)

A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság az Szt. szerint:
a) egy fıs háztartás esetében
35 m2;
45 m2;
b) két fıs háztartás esetében
c) három fıs háztartás esetében
55 m2;
d) négy fıs háztartás esetében
65 m2;
e) négy fısnél nagyobb háztartás esetében a d) pontba foglalt lakásnagyság minden további
személy után 5-5 m2-rel növekszik, de nem lehet nagyobb a kérelemmel érintett lakás
nagyságánál.

(4)

A normatív lakásfenntartási támogatás havi összege:
a) azokban a háztartásokban, ahol az egy fıre esı jövedelem nem haladja az érvényes
öregségi nyugdíjminimum 50 %-át – a lakásfenntartás elismert havi költségének 30 %-a;
b) azokban a háztartásokban, ahol az egy fıre esı jövedelem az érvényes öregségi
nyugdíjminimum 50 és 150 %-a között van – a lakásfenntartás elismert havi költségének
és a támogatás mértékének (TM) szorzata;
de egyik esetben sem lehet kevesebb 2 500 Ft-nál. A támogatás összegét 100 Ft-ra kerekítve
kell megállapítani.

(5)

A támogatás mértékét (TM) az Szt. 38. § (7) bekezdésébe foglalt képlet szerint kell kiszámolni.

(6)

A támogatást egy évre kell megállapítani.
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Helyi lakásfenntartási támogatás
9/B§.
(1)

Az önkormányzat, az Szt. 38. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján helyi
lakásfenntartási támogatást állapít meg annak a szociálisan rászorult lakástulajdonosnak,
önkormányzati bérlakás bérlıjének lakbértámogatásként és haszonélvezınek az általa és a vele
együtt élık által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásai viseléséhez, akinek egy fıre esı jövedelme nem haladja meg
a) egy fıs háztartás esetében az érvényes öregségi nyugdíjminimum 250 %-át;
b) kettı és több fıs háztartás esetében az érvényes öregségi nyugdíjminimum 200 %-át;

(2)

A lakásfenntartás elismert havi költsége a kérelemmel érintett lakás elismert nagyságának és az
egy négyzetméterre jutó – költségvetési törvényben rögzített- elismert költségnek a szorzata.

(3)

A helyi lakásfenntartási támogatás esetében az elismert lakásnagyság
a) 1-2 fıs háztartás tekintetében 55 m2 úgy, hogy a lakás nem lehet nagyobb 80 m2-nél,
b) három és több fıs háztartás esetében 80 m2 úgy, hogy a lakás nem lehet nagyobb 110 m2nél,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(4)

A helyi lakásfenntartási támogatás további jogosultsági feltétele, hogy
a) a kérelmezı a lakott lakás egészét lakás céljára használja;
b) támogatás egyazon lakásra csak egy kérelmezınek állapítható meg, függetlenül a lakásban
élı személyek és háztartások számától;
c) a támogatás szempontjából külön lakásnak tekintendı a társbérlet, az albérlet és a jogerıs
bírói ítélettel megosztott lakás lakrészei. Ez esetben a költségeket a lakrészek méretének
arányában kell megosztani.

(5)

A helyi lakásfenntartási támogatást főtési idényre ( 6 hónapra) lehet megállapítani.

(6)

A kérelmek benyújtási határideje: 1. tárgyév augusztus 31.
2. tárgyév december 31.
Augusztusi benyújtás esetén október- tıl- március 31-ig
Decemberi benyújtás esetén januártól- március 31-ig és október 1-jétıl- december 31-ig kerül
megállapítástra a támogatás. A beérkezett kérelmekrıl az Oktatási Szociális és Kulturális
Bizottság soron következı ülésén dönt.

(8)

Nem állapítható meg, illetve nem folyósítható tovább a helyi lakásfenntartási támogatás annak,
a) akinek az önkormányzat normatív lakásfenntartási támogatást állapított meg;
b) aki, illetve akinek háztartásában élı személy munkanélküliként munkahely keresés céljából,
nem mőködik együtt a Budaörsi Munkaügyi Központtal.

(9)

A helyi lakásfenntartási támogatás összege havi 3.000ft- 10.000ft-ig terjedı összeg.
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Ápolási díj
10. §
(1)

Ápolási díjra jogosult, - melynek mértéke az egyéb jogszabályokban meghatározott mértékő
nyugdíjjárulékkal csökkentett mindenkori öregségi nyugdíjminimum összege, - az Szt. 41. § (1)
bekezdése szerinti hozzátartozó.

(2)

Az (1) bekezdés szerinti eseten túlmenıen az Oktatási Szociális és Kulturális bizottság ápolási
díjat állapíthat meg az ápolt személy közeli hozzátartozójának az Szt. 43/b. § (1) bekezdésébe
foglaltak alapján, amennyiben:
a) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. Tartósan beteg az a
személy, aki az Szt. 41. § (3) bekezdésének b) pontjába foglalt feltételeknek megfelel;
az ápolt önmaga ellátására, a lakáson kívüli ügyei vitelére képtelen, állandó és tartós
gondozásra, felügyeletre, ápolásra és folyamatos ellátásra szorul;
b) az ápoló rendelkezik olyan háziorvosi igazolással, mely szerint a szükséges ápolási
tevékenység ellátására alkalmas;
c) az ápoló és együtt élı családtagjai jövedelme alapján számított egy fıre esı jövedelem
nem haladja meg az érvényes öregségi nyugdíjminimum 180 %-át.
d) és nincs a családban más olyan személy, aki az ápolási tevékenységet-keresetveszteség
nélkül - el tudja látni.

(3)

A (2) bekezdésben meghatározott ápolási díj mértéke a nyugdíjminimum 80 %-a, melybıl az
egyéb jogszabályokban meghatározott nyugdíjjárulék kerül levonásra.

(4)

Az önkormányzat az (1) és (2) bekezdésbe foglalt eseteken felül, a fokozott ápolást igénylı
súlyos fogyatékos személy gondozását, ápolását végzı személy kérelmére ápolási díjat állapít
meg, melynek összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130 %-a, melybıl az egyéb
jogszabályokban meghatározott mértékő nyugdíjjárulék levonásra kerül.

(5)

A (3) bekezdés alkalmazása szerint fokozott ápolást igénylı az Szt. 43/A. § (2) bekezdése
szerint az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes
a) étkezni vagy,
b) tisztálkodni vagy,
c) öltözködni vagy,
d) illemhelyet használni vagy,
e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni,
feltéve, hogy esetében az a-e) pontokba foglaltak közül legalább három egyidejőleg fennáll.

(6)

Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülı jogosult esetében az (1),
(3) és (4) bekezdés szerinti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres
pénzellátás havi összegének a különbözete, mely ezer forintnál kevesebb nem lehet.

(7)

Az ápolási díj kérelemhez mellékelni kell az ápolandó személy háziorvosának - az Szt. 43.§
(1)-(3) bekezdéseibe foglalt dokumentumok alapján kiállított - igazolását az ápolandó személy
- Szt. 41. § (3) bekezdése szerinti - állapotáról és szakvéleményét az állandó és tartós
gondozásra való rászorultságáról.
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(8)

Nem jogosult az ápolási díjra a hozzátartozó a Szt. 42. § (1) bekezdésének a-b) pontjaiba
foglalt feltételek fennállása esetében. Azonban tovább folyósítható az ápolási díj a súlyos
fogyatékost ápoló hozzátartozónak az Szt. 42.§ (4) bekezdése szerint, ha a saját jogú
nyugellátásnak minısülı ellátás megállapításának idıpontjában számára legalább 10 éve
folyamatosan ápolási díjat folyósítottak.

(9)

Az ápolási díjra való jogosultság az Szt. 42. § (2) bekezdése szerint megszőnik, ha
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást nem teszi szükségessé;
b) az ápolást végzı személy kötelezettségét nem teljesíti;
c) az ápolt személy meghal;
d) az ápolást végzı vagy az ápolt személy tartózkodási engedélyének érvényességi ideje
meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve az engedélyt visszavonták;
e) az Szt. 42. § (1) megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.
Az a)-b) pontokba foglalt feltételek meglétét a Polgármesteri Hivatal a támogatás folyósítása
alatt elrendelt környezettanulmánnyal, és a családsegítı szolgálat bevonásával is ellenırizheti.
Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál idıpontját követı második
hónap utolsó napjával kell megszüntetni.

(10) A 21. § (11) bekezdés b) pontja alkalmazásában az ápolási tevékenyég nem teljesítésének
minısül, ha az ápolást végzı személy több egymást követı napon nem gondoskodik az ápolt
személy alapvetı gondozási, ápolási igényének kielégítésérıl, az ellátott és lakókörnyezete
megfelelı higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzetek kialakulásának
megelızésérıl.
(11) Az ápolási díjra való jogosultságot a szociális hatáskört gyakorló szerv kétévente
felülvizsgálja.

Átmeneti segély
11. §.
(1)

Átmeneti segély adható az Szt. 45. §-a figyelembe vételével a rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint idıszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére annak
érdekében, hogy létfenntartásukat, testi épségüket, egészségüket, biztonságos lakhatásukat
anyagi nehézségekbıl eredı közvetlen fenntartási gondok ne veszélyeztessék.

(2)

Az ellátás megállapításánál figyelembe vehetı egy fıre jutó havi átlagjövedelem nem lehet
több
a) egyedül élı és gyermekét egyedül nevelı személy esetében az érvényes öregségi
nyugdíjminimum 230 %-ánál,
b) több fıs család esetében az érvényes öregségi nyugdíjminimum 200 %-ánál.
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(3)

A fentiek figyelembe vételével elsısorban azokat indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik
önmaguk illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy
alkalmanként jelentkezı többletkiadásuk:
a) hosszantartó betegség;
b) a sérelmükre elkövetett bőncselekmény;
c) elemi kár;
d) közeli hozzátartozó halála (kivéve a temetés költségeit);
e) rendszeres pénzellátás folyósítását megelızı ellátatlan idıszak;
f) egyéb ok
miatt létfenntartást veszélyeztetı anyagi nehézségeik adódtak.

(4)

Átmeneti segély nem állapítható meg
a) olyan többletköltségek esetében, melyek a kérelmezı és a vele együtt élık napi ellátásához,
illetve létfenntartásukhoz szükséges alapvetı létszükségleti cikkek és szolgáltatások körén
kívül esnek.
b) annak a munkanélküli kérelmezınek, aki, illetve akinek családjában élı személy
munkanélküliként nem mőködik együtt a munkahelykeresés céljából a munkaügyi
központtal.
c) annak aki kérelmében nem nyilatkozik a rendkívüli élethelyzetrıl.

(5)

Az átmeneti segély a (3) bekezdés figyelembevételével évi max. 4 alkalommal nyújtott
egyszeri, vagy kivételes méltányosságból akár 12 hónapra is megállapítható. Rendszeres
támogatásként való megállapítás esetén az összeget a támogatási idıszakra arányosan elosztva
kell megállapítani.

(6)

Átruházott hatáskörében a polgármester rendkívüli átmeneti segélyt biztosíthat a rendkívüli
élethelyzetbe került család számára évi egy alkalommal, ennek összege 3.000-30.000ft
összegig terjedhet.

Köztemetés
12. §

(1)

A polgármester az Szt. 48.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján közköltségen
történı temetést rendel el.

(2)

A közköltségen történı temetés elrendelésekor az Szt. 48.§-a, valamint a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormány rendelet (továbbiakban: 63-as
Kormány rend.) szerint kell eljárni.

(3)

A köztemetés költségeként az önkormányzat csak a szolgáltatást végzı temetkezési intézet által
kibocsátott számlán szereplı költségeket ismeri el.
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(4)

A köztemetés költségeit az Szt. szabályai szerint be kell jelenteni az illetékes közjegyzınél
és/vagy az eltemettetésre köteles személyt kell kötelezni a köztemetés költségeinek
megtérítésére.
Méltányossági jogkörében különös méltánylást érdemlı körülmények fennállása esetében a
kötelezettet részben, vagy egészben mentesítheti a költségek megfizetése alól.

(5) A (4) bekezdésben említett különös méltánylást érdemlı körülménynek minısül az, ha
a) a kötelezett családjában az egy fıre esı jövedelem az érvényes öregségi nyugdíjminimum
200 %-a alatt van,
b) a kötelezett jövedelme egy személyes háztartásban az érvényes öregségi nyugdíjminimum
150 %-a alatt van,
c) a kötelezett gyászreakciója miatt a kötelezés már elıre láthatóan semmilyen eredményt sem
hozhat, illetve a hivatalos eljárásba való bevonás csak jelentısen nehezítené az érintett
személy veszteség-feldolgozását,
d) a fellelt, egyébként a temetésrıl gondoskodni köteles személy bizonyíthatóan már huzamos
ideje nem állt kapcsolatban a halál idıpontját megelızıen az elhunyt személlyel.
Temetési segély
13. §
(1)

Temetési segélyre jogosult az a személy, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott
annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy köteles volt ugyan, de a családjában az egy
fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszorosát.

(2)

A temetési segély a temetési költségekhez való utólagos hozzájárulás. A temetés megtörténtét a
kérelmezı nevére kiállított számla bizonyítja. A temetési segély szempontjából a temetés
költségei a végtisztesség megadásához szükséges alapvetı szolgáltatások.

(3)

A temetési segélyt a temetést követı hónap utolsó napja.

(4)

A temetési segély összege 15.000ft.

(5)

Az Szt. 46. § (2) bekezdésében foglaltakon túl nem részesíthetı temetési segélyben az a
kérelmezı, akinek az elhunyt személlyel tartási, illetve öröklési, vagy életjáradéki szerzıdése
volt.
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III. CÍM
SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGİ TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
Közgyógyellátás
14. §
(1)

Az Szt. 50. § (3) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat méltányosságból
közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg annak a kérelmezınek, akinek családjában az
egy fıre esı jövedelem nem haladja meg:
a) egyedülélı esetén az érvényes öregségi nyugdíjminimum 250 %-át
b) együtt élık esetében az érvényes öregségi nyugdíjminimum 220 %-át,
és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja a nyugdíjminimum 20%-át.

(2)

Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül, az Önkormányzat közgyógyellátásra való jogosultságot
állapíthat meg annak a 80 évnél idısebb kérelmezınek, akinek jövedelme, illetve az együtt
élık egy fıre esı jövedelme nem haladja meg a mindenkori érvényes öregségi
nyugdíjminimum 350 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az
öregségi nyugdíjminimum 10%-át.

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, valamint járulékfizetés alapján
igazolása
15. §
Az Szt. 54. §-ában meghatározott esetekben a jegyzı a jogosult részére hatósági bizonyítványt állít
ki.
Szociálpolitikai Kerekasztal
16. §
(1)

Páty Község Önkormányzata az Szt. 58/B. § (2) bekezdésébe foglalt kötelezettségének eleget
téve Szociálpolitikai Kerekasztalt (továbbiakban: kerek-asztal) hoz létre különösen a
szolgáltatástervezési
koncepcióban
meghatározott
feladatok
megvalósulásának,
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.

(2)

Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet hivatalos megnevezése Páty Község
Önkormányzatának Szociálpolitikai Kerekasztala.

(3)

A szociálpolitikai kerekasztal szavazati joggal rendelkezı tagjai:
a) Páty Község Önkormányzatának Polgármestere
b) Páty Község Oktatási Szociális és Kulturális Bizottságának
c) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza kht. Családsegítı Szolgálatának
szakmai vezetıje,
d) A védınıi szolgálat képviselıje
e) A Bocskai István Általános Iskola Igazgatója
f) A Pátyolgató Óvoda vezetıje

14/72

g) A Mozgáskorlátozottak Országos Szövetsége Pátyi Csoportjának vezetıje
h) a településen mőködı szociális intézmények vezetıi.
A Szociálpolitikai Kerekasztal mőködése
17. §
(1)

A kerekasztal alakuló ülését e rendelet elfogadását követı három hónapon belül a polgármester
hívja össze.

(2)

A kerekasztal alakuló ülésén dönt ügyrendjérıl és megválasztja elnökét és annak helyettesét.
Az alakuló ülésen túl a kerekasztal évente szükség szerint, de legalább egy alkalommal ülést
tart.

(3)

A kerekasztal üléseit a polgármester hívja össze. A mőködéssel kapcsolatos szervezési és
ügyviteli feladatok ellátásáról a polgármesteri hivatal gondoskodik.

(4)

A kerekasztal döntéseit a szavazati joggal rendelkezık szavazatai nyomán született határozatok
formájában hozza. A határozatok meghozatalának szabályairól a kerekasztal ügyrendje
rendelkezik.

(5)

A kerekasztal ügyrendjében meghatározott módon bıvítheti a tanácskozási joggal meghívottak
körét.

III. FEJEZET
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények rendszere
és igénybevételük rendje
18. §

(1)

Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokat biztosít az alábbiak szerint:
1. Szociális alapszolgáltatások
a)
étkeztetés
b)
házi segítségnyújtás
c)
családsegítés
d)
jelzırendszeres házi segítségnyújtás
e)
támogató szolgáltatás
f)
nappali ellátás (fogyatékosok nappali ellátása, nappali melegedı)
2. Intézményi ellátások
a)
átmeneti elhelyezés (éjjeli menedékhely),
b)
családok átmeneti otthona
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Az Önkormányzat
(1.) a szociális alapszolgáltatásokat,
a)
az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás,
családsegítés tekintetében Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat,
b)
Támogató szolgáltatás tekintetében Máltai Támogató Szolgálat Zsámbéki Medence
ellátási szerzıdés,
(2.) az intézményi ellátásokat ellátási szerzıdés útján biztosítja.
19.§.
Ellátás igénybevételének módja
(1)

A szociális szolgáltatások igénybevételére az Szt. 93-94/D. §-aiban, a Gyvt. 31-32. §-aiban,
valamint az e rendeletben szabályozottak az irányadóak. E rendelet 18. §-ában meghatározott
ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje
(továbbiakban együtt: kérelmezı) kérelmére történik. Cselekvıképtelen személy kérelmét a
törvényes képviselıje, korlátozottan cselekvıképes személy kérelmét a törvényes képviselı
beleegyezésével a kérelmezı önállóan terjesztheti elı.

(2)

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti kérelemrıl az intézményvezetı
dönt.
Az Önkormányzat által ellátási szerzıdés keretében biztosított szolgáltatások esetén, a
fenntartó intézményi elhelyezésre irányuló döntése ellen a közléstıl számított nyolc napon
belül az Önkormányzathoz lehet fordulni. A kérelemrıl a Polgármester határozattal dönt.

(3)

Az intézményvezetı köteles a kért ellátást biztosítani, amennyiben a rászorultság feltételei
fennállnak.

(4)

Az intézmény vezetıje külön eljárás nélkül biztosíthatja az ellátást, ha a kérelmezı életét vagy
testi épségét veszélyeztetı élethelyzetbe kerül.

(5)

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet – a családsegítés, a hajléktalan
személyek nappali ellátása, a hajléktalanok éjjeli menedékhelye, továbbá a gyermekek
napközbeni ellátása és a gyermekjóléti szolgáltatás kivételével - a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú
mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a
jövedelemnyilatkozatban felsorolt jövedelmekrıl szóló igazolást, a jelzırendszeres házi
segítségnyújtás és támogató szolgáltatás esetében a szociális rászorultságot igazoló iratokat.”

(6)

Ha a díjfizetésre kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, úgy az értesítés kézhezvételétıl
számított 8 napon belül az Önkormányzathoz fordulhat.
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(7)

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásoknál e rendelet szabályain túl az Oktatási
Szociális és Kulturális Bizottság jogosult méltányosság gyakorlására az alábbi esetekben:
a) az intézménybe történı felvétel,
b) az intézményvezetı által meghatározott személyi térítési díj mérséklése, elengedése,
c) az intézményi ellátással kapcsolatos fellebbezések.
A személyi térítési díj mérséklésérıl a az önkormányzat írásban értesíti a szolgáltató intézmény
vezetıjét.

(8)

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti kérelmet az illetékes intézmény
vezetıjénél kell benyújtani.

(9)

Az életet vagy testi épséget veszélyeztetı helyzetben szóbeli kérelem alapján is nyújtható
szociális ellátás.

(10) Az ellátások igénylésénél csatolni kell a kérelem benyújtását megelızı havi rendszeres
jövedelmet tanúsító igazolást.
(11) A fogyatékosok nappali intézményében történı elhelyezéskor a (4) bekezdésben foglaltakon
kívül a házi orvos (kezelı orvos) szakvéleményét is csatolni kell.
(12) Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésénél az Szt. 17.§ alapján kell eljárni.

20. §.
Az ellátások megszüntetésének esetei
(1)

A személyes gondoskodást nyújtó ellátást meg kell szüntetni:
a) a jogosult a törvényes képviselı kérelme alapján,
b) az intézmény házirendjének súlyos megsértése esetén,
c) a rászorultság megszőnése esetén,
d) abban az esetben, ha a gondozott az ellátást 3 hónapig bejelentés nélkül nem veszi igénybe,
illetve
e) a jogosult halála esetén.

(2)

Az ellátás megszüntetésének idıpontjaként az utolsó ellátásban töltött napot kell figyelembe
venni.
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IV. FEJEZET
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
21. §
Az alapszolgáltatások mőködtetésének célja a szociálisan rászoruló személyek saját
lakókörnyezetben történı ellátásának biztosítása. Az Önkormányzat a szociális alapszolgáltatásokat
Budaörs Kistérség Többcélú Társulás Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény útján
biztosítja.

Budaörs Kistérség Többcélú Társulás
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

(1)

Az idıskorúak alapellátását a BTT Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza-Páty kht. bevonásával az Szt. 122/A§.-122/C§.
alapján ( továbbiakban Gondozási Központ).

(2)

A Gondozási Központ feladatai Páty község területén:
a) Ellátja Páty község közigazgatási területén az idıskorúak alapszolgáltatásainak
tevékenységét.
b) Az Önkormányzat az erre szerzıdött szolgáltató útján biztosítja az étkeztetést, ezen belül a
diétás étkeztetést, a legalább napi egyszeri meleg étkezés igénybevételét a szociálisan
rászorultaknak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk,
pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Az ellátás
biztosítására a Szt. 62. §-a irányadó.
c) Szervezi a házi segítségnyújtást, amellyel biztosítja a jogosult önálló életvitelének
lakásában történı fenntartását. A gondozás módját, formáját és gyakoriságát az
intézményvezetı a jogosult egészségi állapota valamint a háziorvos javaslatának
figyelembevételével az egyéni szükségleteknek megfelelıen határozza meg. Az ellátás
biztosítására a Szt. 63. §-a irányadó.
d) Megszervezi az ellátási területen jelentkezı gondozási igények felmérését.
e) Elısegíti a különbözı állami, önkormányzati és civil szervezetek közötti együttmőködést,
összehangolja az egyén érdekében végzett gondozási feladatokat.
f) A Szt. 65. §-a alapján ellátja a jelzırendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos
feladatokat,
g) Biztosítja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
idıskorúak, valamint a 18. életévüket betöltött, saját otthonukban élı egészségkárosult
személyek napközbeni gondozását.
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(3)

Étkeztetés igénybevétele esetén szociálisan rászorultnak kell tekinteni a
a) 65. életévét betöltött,
b) a háziorvos igazolása szerint mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése,
fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tudó,
c) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesülı,
d) a fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı, önmaga ellátására részben képes
pszichiátriai, illetve szenvedélybeteg,
e) a bejelentett lakóhellyel nem rendelkezı - kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a
hajléktalan szállás - hajléktalan
személyt.

21/A. §
A 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben foglaltak szerint egyszerősített elıgondozást kell végezni
a) a házi segítségnyújtást,
b) a jelzırendszeres házi segítségnyújtást,
c) személyi segítı szolgáltatás esetén a támogató szolgáltatást,
d) a fogyatékosok nappali ellátását,
e) a demens személyek számára nyújtott nappali ellátást
megelızıen.
22. §.
Családsegítés
(1)

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtott szolgáltatás, melynek célja az ilyen
helyzethez vezetı okok megelızése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési
képesség megırzése.

(2)

A családsegítı szolgáltatás tevékenységét Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítı Szolgálata a Szt. 64. §-a alapján biztosítja a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza- Páty kht. bevonásával az Szt.122/A§-122/C §.
alapján.

(3)

A családsegítés körében nyújtott szolgáltatások térítésmentesek.
22/A. §
Támogató Szolgálat

A támogató szolgálat célja a fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének
megkönnyítése, elsıdlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint
önállóságának megırzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.
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(2)

A támogató szolgálat tevékenységét Máltai Támogató Szolgálat Zsámbéki Medence a Szt.
65/C. §-a alapján biztosítja.”

22/B. §
A hajléktalan személyeknek nyújtott szociális alapszolgáltatásokat, valamint az éjjeli menedékhely
mőködtetését az önkormányzat Budaörs Kistérség Többcélú Társulás ellátási szerzıdése útján
biztosítja.
23. §.
Fogyatékosok nappali intézménye (Fejlesztı Napközi)
(1)

(2)

(3)

A fogyatékosok nappali intézménye a 3. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes
vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek
részére biztosít ellátást.
Az ellátást Budaörs Kistérség Többcélú Társulása ellátási szerzıdése útján biztosítja, a
budaörsi „Támasz” Szociális Gondozási Központ Fejlesztı Napközi útján. Az ellátás keretében
biztosított szolgáltatások:
a) a napközbeni tartózkodás,
b) a társas kapcsolatok lehetısége,
c) az alapvetı higiéniai szükségletek kielégítése.
Fogyatékosok intézményébe az ellátottakat véglegesen csak 3 hónap próbaidı után lehet
felvenni.
A fogyatékosok intézményében legalább napi háromszori étkeztetést kell biztosítani.

II. CÍM
Térítési díj
24. §
(1)

Az e rendeletbe foglalt személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért az Szt. és e rendelet
szabályainak figyelembe vételével térítési díjat kell fizetni. A térítési díj (intézményi térítési
díj) megállapításának alapja az Szt. 115. § (1) bekezdésében foglalt szabály. A személyi térítési
díj összegét az Szt., e rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
szóló 29/1993. (II.17.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: térítési díj) alapján az intézmény
vezetıje állapítja meg.

(2)

A szociális étkeztetést az önkormányzat hétköznap napi egyszeri étkeztetés formájában
biztosítja. Házhoz szállítás esetében e rendelet szabályainak figyelembe vételével szállítási
díjat is fel kell számítani úgy, hogy a közös háztartásban élık számára szállított étel
kiszállításáért személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. A szállítási díjat
annak a személynek kell megállapítani, akit a közös háztartásban élık nyilatkozatukban
megjelölnek.
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(3)

Az intézményi térítési díjakat e rendelet 1. sz. mellékelte tartalmazza, melynek alapja
a) étkeztetés esetében a nyersanyagköltség, az ellátás megszervezése és az üzemeltetés;
b) házi segítségnyújtás esetében az ellátásra fordított költségek alapján megállapított óradíj;
c) támogató szolgálat esetében az ellátásra fordított költségek alapján megállapított óradíj és
az ellátásra fordított idı szorzata, valamint a szállítási kilométerdíj.

(4)

A szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint a szociális étkeztetés
házhozszállításának személyi térítési díját az Szt. 114. § (3) bekezdésének figyelembe
vételével, valamint a térítési díj kormányrendelet 4/A. § alapján, a házhozszállítás tekintetében
pedig az intézmény vezetıje állapítja meg.

(5)

Az önkormányzat a szociális alapszolgáltatások körébe tartozó étkeztetés biztosításával is
hozzájárul a jogosultak autonóm életre való lehetıségének megteremtéséhez és biztonságos
létfeltételeihez. E szolgáltatással elsısorban azokról
a) az egyedül, vagy két fıs háztartásban élı
a.a) koruk, és/vagy egészségi állapotuk,
a.b) fogyatékosságuk, pszichiátriai-, vagy szenvedélybetegségük,
b) hajléktalanságuk miatt,
c) a több fıs háztartásban, vagy családban élı, de az a) pont szerinti állapotban lévı, étkezés
szempontjából ellátatlan személyekrıl és szükséges esetben eltartottjaikról gondoskodik,
akik önmaguk ellátását nem képesek biztosítani.
Az a-c) pontban meghatározott rászorultsági körön kívül esı személyek jogosultságáról egyéni
helyzetük mérlegelésével a Magyar Máltai szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Kht.
szakmai vezetıje dönt.

(6)

A jogosultság megállapítására és igazolására alkalmas
a) az állapot bizonyítékaként felhasználható, más szerv, szervezet, intézmény, hatóság által
kibocsátott dokumentum, nyilatkozat,
b) a szolgáltató által készített környezettanulmány,
c) a kezelıorvos, szociális gondozó, gondviselı, hozzátartozó, más ellátó, vagy segítı
személy szakvéleménye, írásos nyilatkozata, vagy a nyilatkozatáról készült feljegyzés,
melyek a kiállítás dátumától számított két évig használhatók fel.
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III. FEJEZET
Záró rendelkezések
25. §
(1)
(2)

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, mely naptól rendelkezéseit a folyamatban lévı
ügyekben is alkalmazni kell.
E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a 23/2006.(VI.22) sz. önkormányzati
rendelettel módosított 19/2006. (V. 29.) Kt. rendelet.

Dr. Bognár András
polgármester

Dr. Homonnay Dorottya
jegyzı
helyett:

Bánsághy Balázs
mb. jegyzı
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1.. számú melléklet

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAI
ÉTKEZTETÉS
Intézményi térítési díj (Ft/nap)
Jövedelem
kategóriák

2009. évben ellátottak esetén:

ÖNYM 150 %-ig
261
ÖNYM 150 % - 300 % között 302
ÖNYM 300 % felett
369

Házhozszállítás:

178
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Intézményi térítési díj (Ft/óra)

Jövedelem
kategóriák

2009. évben ellátottak esetén:

ÖNYM 150 %-ig
ÖNYM 150 % felett

0
395

JELZİRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Képviselı-testület által
meghatározott
0

Intézményi térítési díj (Ft/nap/készülék)

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA
Képviselı-testület által
meghatározott
Intézmény fenntartója határozza
meg
TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS
Intézményi térítési díj (Ft/óradíj)
Személyi segítés
Intézményi térítési díj (Ft/km díj)
Szállító szolgáltatás

Képviselı-testület által
meghatározott
A fenntartó határozata alapján:0
Képviselı-testület által
meghatározott
A fenntartó határozata alapján:0
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2.sz.melléklet

Felnıtt személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díj mérséklése / személyi térítési díj /
Étkeztetés
Öregségi nyugdíjminimum
Személyi térítési díj Ft/adag
Személyi térítési díj Ft/ adag
egy fıre jutó összege
szállítás nélkül
szállítással
100% alatt
0
0
100-150 % között
261
361
150-300 % között
302
402
300% fölött
369
469
Étel Házhoz Szállítása egységesen 100Ft/adag ,házaspár esetén egy szállítási díj fizetendı.
Házi Szociális Gondozás gondozási óradíj Öregségi Nyugdíj minimum 150% felett 250Ft /óra
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3. számú melléklet

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK

Szociális
alapszolgáltatások

Szolgáltatást nyújtó
intézmény neve, címe

Budaörs Kistérség
Többcélú Társulása
Szociális és Gyermekjóléti
Étkeztetés
Szolgálat Támogató
Szolgálat
2040
Budaörs, Szivárvány u. 5.
Budaörs Kistérség
Többcélú Társulása
Szociális és Gyermekjóléti
Házi segítségnyújtás
Szolgálat Támogató
Szolgálat
2040
Budaörs, Szivárvány u. 5.
Budaörs Kistérség
Többcélú Társulása
Jelzırendszeres házi Szociális és Gyermekjóléti
segítségnyújtás
Szolgálat Támogató
Szolgálat
2040
Budaörs, Szivárvány u. 5.
"Támasz" Szociális
Gondozási Központ
Fejlesztı
Fogyatékos
Napközi
személyek nappali
2040
ellátása
(Fejlesztı
Budaörs, Farkasréti út 55
Napközi)
(. Budaörs Kistérség
Többcélú Társulás ellátási
szerzıdés alapján)
Budaörs Kistérség
Többcélú Társulása
Szociális és Gyermekjóléti
Családsegítés
Szolgálat Családsegítı
Szolgálat
2040
Budaörs, Szivárvány u. 3.

Szolgáltatást nyújtó intézmény fenntartója

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása

Budaörs Város Önkormányzat

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása
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Támogató
szolgáltatás

Máltai Támogató Szolgálat
Zsámbéki Medence

Szociális intézményi
ellátások

Szolgáltatást nyújtó
intézmény neve, címe

Szolgáltatást nyújtó intézmény fenntartója

Hajléktalanok
átmeneti
elhelyezése
Éjjeli menedékhely

Szociális Gondozó központ
Érd Fehérvári u 89-91 (B.T.
T. Ellátási szerzıdés
alapján)

Érd Megyei Jogú
Város Önkormányzat

Gyermekjóléti
alapellátások

Szolgáltatást nyújtó
intézmény neve, címe

Szolgáltatást nyújtó intézmény fenntartója

Gyermekjóléti
szolgáltatás

Családok átmeneti
otthona

Budaörs Kistérség
Többcélú Társulása
Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat Gyermekjóléti
Szolgálat
2040
Budaörs, Petıfi S. u. 1.
Szociális Gondozó központ
Érd Fehérvári u 89-91
(B.T.T . Ellátási szerzıdés
alapján)

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása

Érd Megyei Jogú
Város Önkormányzat
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Páty Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.
 : 06-23/555-530 Fax: 06-23/344-540
E-mail: polghiv.paty@t-online.hu web: http://www.paty.hu

KÉRELEM
az idıskorúak járadékának megállapítására
I. Személyi adatok
1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve: .........................................................................................................................................................
Születési neve:...........................................................................................................................................
Anyja neve:................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................................
Lakóhely:...................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .....................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:......................................................................................................
Telefonszám (nem kötelezı megadni): .....................................................................................................
Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri): ...........................................
A folyószámlát vezetı pénzintézet neve: ..................................................................................................
2. A kérelmezı családi állapota:
□ egyedülálló
□ házastársával/élettársával él együtt
3. A házastárs/élettárs személyi adatai:
Neve: .........................................................................................................................................................
Születési neve:...........................................................................................................................................
Anyja neve: .............................................................................................................................................. .
Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................................
Lakóhely: ..................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: . ...................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................................... .
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II. Jövedelmi adatok:
Jövedelem típusa

Kérelmezı
Házastárs/élettárs
havi jövedelme (forint)

Nyugdíj vagy nyugdíjszerő ellátás
Keresıtevékenységbıl származó jövedelem
Egyéb jövedelem
Összesen
Felelısségem tudatában kijelentem, hogy
*- kérelmezı:
életvitelszerően a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelı rész aláhúzandó),
*- házastárs/élettárs:
- a 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 (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenırizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történı
felhasználásához.
Dátum: ................................................

..........................................................................
kérelmezı aláírása

..........................................................................
kérelmezı
házastársának/élettársának aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is
rendelkezik.
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
Tájékoztatom, hogy a kérelemre indult eljárásnál az eljárás megindításának napja
a benyújtás napja. Az irányadó ügyintézési határidı 30 nap.
Az eljárás megindításáról- amennyiben kéri- hivatalunk értesítést küld.
A megfelelı választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
1. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nıtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A
házastársak akkor tekinthetık különélınek, ha a lakcímük különbözı.
2. Jövedelemre vonatkozó adatok
Nyugdíj vagy nyugdíjszerő ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat, a rokkantsági nyugdíjat, a mezıgazdasági
járadékot, az özvegyi nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti nyugellátást, az átmeneti
járadékot, a rendszeres szociális járadékot, a bányászok egészségkárosodási járadékát, a rokkantsági járadékot, a
rehabilitációs járadékot, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásait és egyéb hasonló jellegő
juttatásokat.
Keresıtevékenységbıl származó jövedelemnek minısül minden olyan bevétel, amely munkavégzésbıl származik például: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem.
Egyéb jövedelmek között kell feltüntetni a táppénzt, a gyermekgondozási segélyt, a gyermeknevelési támogatást, a
munkaügyi központ vagy az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat (például: álláskeresési támogatás,
rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, ápolási díj), valamint azon jövedelmeket, amelyek az elızı
két rovatban nem tüntethetık fel.
Ha a jövedelembıl munkavállalói járulékot, személyi jövedelemadót, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, magánnyugdíjpénztári tagdíjat fizetnek, akkor jövedelemnek e befizetésekkel csökkentett összegét kell a kérelemben
szerepeltetni.
Nem minısül 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 kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
melletti pótlékot, a nevelıszülık számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a
tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, 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 minısül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói
könyvvel történı foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg,
továbbá a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj
legkisebb összegét meghaladó része.
A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı hónap,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, ıstermelésbıl származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelızı tizenkét hónap
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
A jövedelemrıl a jövedelem típusának megfelelı iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.
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5.sz. melléklet

Páty Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.
 : 06-23/555-530 Fax: 06-23/344-540
E-mail: polghiv.paty@t-online.hu web: http://www.paty.hu

KÉRELEM
aktív korúak ellátásának megállapítására
I. Személyi adatok
1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok:
Név:.......................................................................... Születési név: .........................................................
Anyja neve: ............................................................ Születési hely év, hó, nap: .......................................
Lakóhely:....................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:......................................................................................................................................
TAJ szám:

............................................................ Telefonszám: ...........................................................

Állampolgárság: ............................................................................
Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri):

........................................

A folyószámlát vezetı pénzintézet neve: .... ..............................................................................................
2. A kérelmezı családi állapota:

 egyedülálló
 házastársával/élettársával él együtt
3. A kérelmezı

 fogyatékossági támogatásban részesül
 fogyatékossági támogatásban nem részesül
4. A kérelmezı iskolai végzettsége

 8 általánosnál kevesebb
 8 általános
 középiskolai érettségi
 felsıfokú
5. A kérelmezı szakképzettsége

 szakképzettséggel nem rendelkezik
 szakképzettséggel rendelkezik, annak megnevezése:

...................................................................
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6. A házastárs/élettárs személyi adatai:
Név:.......................................................................... Születési név: .........................................................
Anyja neve: ............................................................ Születési hely év, hó, nap: .......................................
Lakóhely:....................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:......................................................................................................................................
TAJ szám:

............................................................

7. A kérelmezı házastársa/élettársa

 fogyatékossági támogatásban részesül
 fogyatékossági támogatásban nem részesül
8. A kérelmezıvel együtt élı, eltartott gyermekeinek száma összesen ............. fı
Név

Születési hely, év, hó,
nap

16. évet betöltött személy
esetén az oktatási intézmény
megnevezése

Megjegyzés*

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

II. Jövedelemi adatok
A kérelmezı, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élı gyermekeinek a havi
jövedelme forintban:
A jövedelem típusa

Kérelmezı

Házastársa
(élettársa)

Gyermekei

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
ıstermelıi, illetve szellemi és más önálló
tevékenységbıl származó
3. Alkalmi munkavégzésbıl származó
4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerő
rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem
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III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
A rendszeres szociális segély megállapításának jogcíme:

 egészségkárosodott
csatolásra került (a megfelelı aláhúzandó):
- az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakértői bizottságának szakvéleménye,
- Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Megyei Igazgatóságának igazolása.
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor a fogyatékossági támogatást vagy a vakok személyi
járadékát folyósító szerv neve és címe:
............................................................................................................................................................

 állástalan
csatolásra került (a megfelelı aláhúzandó):
- a megyei, fővárosi munkaügyi központnak, illetőleg kirendeltségének igazolása
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor annak a munkaügyi központnak (kirendeltségnek) a
neve és címe, amely a munkanélküli járadékot, álláskeresési járadékot, álláskeresési segélyt folyósította,
vagy amellyel a kérelembenyújtása elıtt együttmőködött:
............................................................................................................................................................
- az együttműködésre kijelölt szerv igazolása a 2009. január 1-jét megelőzően teljesített megelőző
együttműködésről
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor annak a szervnek a neve és címe, amellyel a kérelem
benyújtása elıtt együttmőködött
............................................................................................................................................................
- a korábban folyósított szociális ellátások megszüntetéséről szóló határozat, vagy a folyósító szerv
igazolása
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor az ellátást megszüntetı szerv neve és címe
............................................................................................................................................................
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata, illetve okirat hiányában – a 35. életévét
betöltött személy esetében – az alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettségről szóló nyilatkozat,
- közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek esetén az intézmény igazolása arról, hogy
a 14 éven aluli gyermek napközbeni ellátása nem biztosítható.

-

Kérem az alábbi iratok hivatal általi beszerzését:
1. ........................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................................
Felelısségem tudatában kijelentem, hogy
Kérelmezı*:
életvitelszerően a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelı rész aláhúzandó),
- keresőtevékenységet nem folytatok,
- gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevleési támogatásban nem részesülök,
- közoktatási, illetıleg felsıoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
nem folytatok,
- vállalom az elhelyezkedésem érdekében szükséges nyilvántartásba vételt és álláskeresési
megállapodás megkötését,
- vállalom az általános iskolai végzettség, illetve a szakképzés megkezdéséhez szükséges képzés
megszerzését,
- vállalom a beilleszkedést segítı programban való részvételt
házastárs/élettárs*:
életvitelszerően a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelı rész aláhúzandó),
- a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
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Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes
szociális nyilvántartásban szereplı adatok alapján – ellenırizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történı felhasználásához.
Dátum: …........................................

….............................................
kérelmezı

….............................................
nagykorú hozzátartozók aláírása

* Ezt a nyilakoztatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

Tájékoztatom, hogy a kérelemre indult eljárásnál az eljárás megindításának napja
a benyújtás napja. Az irányadó ügyintézési határidı 30 nap.
Az eljárás megindításáról- amennyiben kéri- hivatalunk értesítést küld.

A megfelelı választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
I. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nıtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha
élettársa van. A házastársak akkor tekinthetık különélınek, ha a lakcímük különbözı.
Közös háztartásban élı eltartott gyermeknek számít:
- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı,
- a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytató,
- a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, felsıoktatási 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 megelızıen 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, belföldrıl vagy külföldrıl
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt
és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerősített vállalkozói adóról,
illetve az egyszerősített 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 feltüntetni. Elismert
költségnek minısül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minısül a személyi jövedelemadó, az egyszerősített vállalkozási adó,
a magánszemélyt terhelı egyszerősített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás
és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Ha a magánszemély az egyszerősített vállalkozói adó vagy egyszerősített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetı a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
elismert költségnek minısülı igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a
mezıgazdasági ıstermelı adóévi ıstermelésbıl származó bevétele nem több a kistermelés
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt
összegénél), akkor a bevétel csökkenthetı az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelı
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetıleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelı összeggel.
Nem minısül 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 kiegészítı gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelıszülık számára fizetett
nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak
jubileumi juttatását, 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 minısül jövedelemnek az alkalmi
munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér
50%-át nem haladja meg, továbbá a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából
származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó része.
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.
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A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı hónap,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, ıstermelésbıl származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelızı 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 szerzıdéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységbıl,
továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közremőködést igénylı - tevékenységbıl származó
jövedelem. Közfoglalkoztatásból származó jövedelem alatt a közmunkából, a közhasznú munkából vagy a
közcélú munkából származó jövedelmet kell érteni.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, ıstermelıi, illetve szellemi és más önálló tevékenységbıl származó
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységébıl
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerzıdés szerint teljesített
mellékszolgáltatást.
3. Alkalmi munkavégzésbıl származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatás
révén szerzett bevétel. Nem minısül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történı
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 nyugdíjszerő rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülıi 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 idıskorúak járadéka, a
rendszeres szociális segély, a rendelkezésre állási támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési
támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként
folyósított keresetpótló juttatás.
7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggı pénzbeli juttatások, nevelıszülıi díj,
szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak
értékesítésébıl, vagyoni értékő jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más
ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az elızı sorokban
nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplı jövedelmekrıl a jövedelem típusának megfelelı iratot vagy annak
másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.
III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
Egészségkárosodott az a személy, aki
a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve egészségkárosodásának mértéke legalább
50%-os, vagy
b) vakok személyi járadékában részesül, vagy
c) fogyatékossági támogatásban részesül.
A kérelemhez
- az a) pontban meghatározott esetben mellékelni kell az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi
Intézet szakértıi bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékő csökkenésérıl, illetve a
legalább 50%-os mértékő egészségkárosodásáról készült szakvéleményét
- a b) és c) pontokban meghatározott esetekben
= vagy mellékelni kell a Magyar Államkincstár illetékes Regionális Igazgatóságának igazolását arról, hogy
a vak személy vakok személyi járadékában, a súlyosan fogyatékos személy pedig fogyatékossági
támogatásban részesül,
= vagy meg kell adni a folyósító szerv nevét és címét, valamint ki kell tölteni az igazolás hivatal általi
beszerzésére vonatkozó kérelmet.
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Állástalan az a személy:
a) akinek a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a
továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási idıtartama lejárt, és álláskeresést ösztönzı
juttatásban, illetve képzési támogatásként keresetpótló juttatásban nem részesül, vagy
b) akinek az álláskeresési támogatás folyósítását keresıtevékenység folytatása miatt a folyósítási
idıtartam lejártát megelızıen szüntették meg, és a keresıtevékenységet követıen az álláskeresési
támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
c) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelızı két évben a
regionális munkaügyi központtal, illetıleg annak kirendeltségével (a továbbiakban: munkaügyi központ),
vagy 2009. január 1-jét megelızıen a lakó-, tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat
által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttmőködésre kijelölt szerv) legalább egy év idıtartamban
együttmőködött, vagy
d) akinek az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres
szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, rehabilitációs
járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj, továbbá az
árvaellátás megszőnése miatt az özvegyi nyugdíj folyósítását megszüntették, és közvetlenül a kérelem
benyújtását megelızıen a munkaügyi központtal, illetve annak kirendeltségével, vagy az együttmőködésre
kijelölt szervvel legalább három hónapig együttmőködött,
e) akinek az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelızıen fennálló aktív
korúak ellátására való jogosultsága nem az együttmőködési kötelezettség megszegése miatt szőnt meg,
feltéve, hogy az aktív korúak ellátása megállapítását a kérelmezı a korábbi jogosultság megszüntetésétıl
számított harminchat hónapon belül kérte.
A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét, vagy meg kell adni azon szerv nevét
és címét, ahonnan az irat beszerezhetı. Ez utóbbi esetben az igazolás hivatal általi beszerzésére
vonatkozó kérelem kitöltése is szükséges!
- Az a) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központnak (kirendeltségének) az igazolása a
munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély folyósítás idıtartamának lejártáról,
valamint arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönzı juttatásban nem részesül.
- A b) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központ (kirendeltség) igazolása arról, hogy az
álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon
napjainak számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni.
- A c), d) pontokban meghatározott esetben: a munkaügyi központ (kirendeltség) vagy az
együttmőködésre kijelölt szerv igazolása a megelızı együttmőködés teljesítésérıl.
- A d), e) pontokban meghatározott esetben: a korábban megállapított szociális ellátások
megszüntetésérıl szóló határozat, vagy a folyósító szerv igazolása, ha a korábbi ellátásokat nem a
kérelmezı jelenlegi lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat folyósította.
Minden esetben csatolni kell az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, illetve az
alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettség esetében okirat hiányában az errıl szóló nyilatkozatot.
Amennyiben az igénylı 14. életévét be nem töltött, iskolában tanuló gyermekének a napközbeni ellátása
nem biztosított, csatolni kell az intézmény erre vonatkozó igazolását.
A kérelmet a kérelmezın túlmenıen a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá
kell írniuk. Ha az ellátást kérı vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvıképes, helyette a törvényes
képviselıje jogosult az aláírásra.”
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Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmezı személyi adatai
Név (Születési név):

..........................................................................................................................

Anyja neve: ........................................ Születési hely és idı: .................................................................
Lakóhely:....................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:......................................................................................................................................
TAJ szám:

..............................................................................................................................................

II. A kérelmezı és a vele együttélı közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község
2

................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés
ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelı aláhúzandó)
2. Üdülıtulajdon és üdülıtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .......................
2

város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad:
...................., a szerzés ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:* ..................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése
(zártkerti

építmény,

mőhely,

üzlet,

mőterem,

rendelı,

garázs

stb.):

............................

címe:
2

...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m ,
tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:* .................................... Ft
4. Termıföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................
2

város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad:
...................., a szerzés ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:* ................................. Ft
II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármő: '
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .................................................. Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármő, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .................................................. Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplı adatoknak
a szociális igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

................................................
aláírás

Megjegyzés:
Ha a kérelmezı vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat
megfelelı pontját a vagyontárgyak számával egyezıen kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett
vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos
pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármő kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.
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6. sz. melléklet

Páty Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.
 : 06-23/555-530 Fax: 06-23/344-540
E-mail: polghiv.paty@t-online.hu web: http://www.paty.hu

KÉRELEM
közgyógyellátás megállapítására
I. A kérelmezı személyi adatai
Neve:
................................................................................................................................................
Születési neve:
................................................................................................................................................
Anyja neve:
................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:
................................................................................................................................................
Lakóhely:
................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:
................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
................................................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelezı megadni):
................................................................................................................................................
II. A jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelı pontot kérjük
bekarikázni!):
a) az alábbi ellátások valamelyikében részesülök;

(Kérjük X-szel jelölje be, hogy melyik ellátásban részesül.)
□ egészségkárosodásra tekintettel nyújtott rendszeres szociális segély
□ hadigondozotti pénzellátás
□ nemzeti gondozotti pénzellátás
□ központi szociális segély
□ rokkantsági járadék
□ I. vagy II. csoportú rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugellátás
□ magasabb összegő családi pótlék (vagy a kérelmezıre tekintettel folyósítják)
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Csatolásra került (a megfelelı aláhúzandó):
- a nyugdíjfolyósító szerv igazolása vagy határozata a

hadigondozotti pénzellátás
nemzeti gondozotti ellátás
központi szociális segély
rokkantsági járadék
rokkantsági/baleseti rokkantsági nyugdíj
folyósításáról
- a családtámogatási igényt elbíráló szerv igazolása vagy határozata a magasabb összegő
családi pótlék folyósításáról
Amennyiben az irat hivatal általi beszerzését kéri, akkor a megjelölt ellátást folyósító szerv neve és címe, az ellátás
folyósítási száma: .....................................................................................................
b) bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, átmeneti gondozott, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett
kiskorú személynek
Csatolásra került: az intézményi elhelyezést vagy nevelésbe vételt igazoló irat.
Amennyiben az irat hivatal általi beszerzését kéri, akkor a gondozásba/nevelésbe vételt elrendelı gyámhivatal neve, címe:
.......................................................................................................................

c) jövedelmi helyzetemre és a magas gyógyszerköltségemre tekintettel
(Ez esetben ki kell tölteni a III. pontban szereplı családtagokra vonatkozó adatokat, valamint
a jövedelemnyilatkozatot.)
III. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok
a) A kérelmezı családi körülménye:
□ egyedülélı
□ nem egyedül élı
b) A kérelmezı családjában élı közeli hozzátartozók adatai
A kérelmezı családjában élı közeli hozzátartozók száma: ......... fı.
Közeli hozzátartozó
neve
(születési neve)

Családi kapcsolat
megnevezése

Születési helye, év,
hónap, nap

Megjegyzés*

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
- a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem
rendelkezik,
- életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását,
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelızıen is fennállt.
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c) Jövedelmi adatok
A jövedelem típusa
1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
ıstermelıi, illetve szellemi és más
önálló tevékenységbıl származó
3. Alkalmi munkavégzésbıl
származó
4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerő rendszeres szociális
ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem

Kérelmezı

A családban élı közeli hozzátartozók

IV. Nyilatkozatok
a) A II/a) pont szerinti jogosultság esetén nyilatkozom arról, hogy krónikus betegségre
tekintettel
□ kérem
□ nem kérem
egyéni gyógyszerkeret megállapítását. (Kérjük X-szel jelölje be a megfelelı választ.)
b) A közgyógyellátási igazolvány átvételére vonatkozó nyilatkozat:
□ A közgyógyellátás igazolvány kézbesítését postai úton:
……………………….................................................................... címre kérem.
□ A közgyógyellátási igazolványt ……………………… területi egészségbiztosítási
pénztárnál személyesen veszem át.
(Kérjük X-szel jelölje be a megfelelı választ.)

c) Kijelentem, hogy
*- életvitelszerően a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelı rész
aláhúzandó),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási
hellyel is rendelkezik.
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Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság
illetékes igazgatósága útján - ellenırizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatok a szociális igazgatási eljárás során történı felhasználásához, továbbá a
közgyógyellátási

nyilvántartásban

szereplı

adatoknak

a

közgyógyellátás

információs

rendszerében

történı

felhasználásához.

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

........................................................................ ........................................................................
..
..
kérelmezı aláírása
kérelmezı házastársának/élettársának
aláírása

Tájékoztatom, hogy a kérelemre indult eljárásnál az eljárás a kérelem
benyújtásának napján indul. Az irányadó ügyintézési határidı 30 nap. Az eljárás
megindításáról- amennyiben kéri- hivatalunk értesítést küld.
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Háziorvosi igazolás
I. A kérelmezı személyi adatai
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely: ......................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ........................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................
A háziorvosi igazolás kiadására
□ közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása
□ egyéni gyógyszerkeret felülvizsgálata
céljából kerül sor. (A megfelelı választ X-szel kell jelölni.)
II. A társadalombiztosítás által támogatott, tartósan alkalmazott gyógyító ellátási szükségletre vonatkozó adatok
1. Havi rendszerességgel rendelt gyógyszerek:
A
betegség
BNO
kódja

ATC
kód

TTT
kód

Gyógyszer
megneve
zése

Gyógyszerforma

Hatóanyag
megnevezése

A hatóNapi
anyag adagolás
napi
mennyisége

Szak- Megjegyzés
Gyógyszer
orvos
rendepecsétlésére száma**
vonatkozó
jelzés*

* Ebben a rovatban a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti jelzést kell feltüntetni.
** Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a gyógyszert csak szakorvos rendelheti vagy a javaslatot a szakorvos tette.
A táblázatban valamennyi, a kérelmezı által szedett, tb-támogatásba befogadott gyógyszert fel kell tüntetni.
A „Megjegyzés” rovatban kell jelezni:
- ha a hatóanyagnak megfelelı készítmény rendelése indikációhoz kötött kiemelt vagy emelt támogatással történik,
vagy
- a hatóanyag valamely formájával vagy bármely összetevıvel szemben esetleg fennálló érzékenységet.
2. Gyógyászati segédeszközök és orvosi rehabilitáció céljából havonta rendszeresen rendelt gyógyító ellátások:
A betegség
BNO kódja

ISO kód/GYF
szolgáltatás kód

Szükséges eszköz, illetve kezelés
Formája, megnevezése
Rendelésének, ill.
alkalmazásának
gyakorisága
(havi mennyisége)

Szakorvos
pecsétszáma*

* Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a javaslatot a szakorvos tette.
Figyelem! Ha a közgyógyellátás iránti kérelmet az Szt. 50. § (1) bekezdése szerint nyújtják be (alanyi jogú
közgyógyellátás), a 2. pontban foglaltakat nem kell kitölteni.
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III. Háziorvosra (intézményi orvosra) vonatkozó adatok, a háziorvos nyilatkozata
A háziorvos neve: .........................................................................................................................
Személy-specifikus orvosi bélyegzıjének száma: .......................................................................
Ágazati azonosító: ........................................................................................................................
ÁNTSZ engedély száma: .............................................................................................................
Rendelı/munkahely neve, címe: ..................................................................................................
Telefonszáma: ..............................................................................................................................
Kijelentem, hogy az igazolásban feltüntetett gyógyító ellátásra vonatkozó szükséglet kizárólag a közgyógyellátást
igénylı személy orvosi dokumentációjában igazolt kezelése alapján került megállapításra.
Dátum: ...................................
P. H.
...........................................
háziorvos aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult:
Szt. 50. § (1) Közgyógyellátásra jogosult
a) az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú;
b) a 37/A. § (1) bekezdésének a) pontja szerint rendszeres szociális segélyben részesülı;
c) a pénzellátásban részesülı hadigondozott és a nemzeti gondozott;
d)
e) a központi szociális segélyben részesülı;
f) a rokkantsági járadékos;
g) az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban;
h) az, aki, vagy aki után szülıje vagy eltartója magasabb összegő családi pótlékban részesül.
Jövedelmi adatok:
Abban az esetben, ha a kérelmezı a közgyógyellátást jövedelmi helyzetére és magas gyógyszerköltségére
tekintettel kéri, a jogosultság megállapításához szükséges az egy családban élı közeli hozzátartozók
jövedelmének vizsgálata.
Egyedülélı: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt élı, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli
hozzátartozók közössége.
Közeli hozzátartozónak számít:
- a házastárs, az élettárs;
- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülı, illetve a
szülı házastársa vagy élettársa;
- az a vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, aki
= húszévesnél fiatalabb, és önálló keresettel nem rendelkezik,
= huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytat,
= huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és felsıoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat folytat,
= 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 megelızıen is fennállt. A tanulói, hallgatói
jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell.
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrıl vagy külföldrıl
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és
az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerősített vállalkozói adóról, illetve az
egyszerősített 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 feltüntetni. Elismert
költségnek minısül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minısül a személyi jövedelemadó, az egyszerősített vállalkozási adó,
a magánszemélyt terhelı egyszerősített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és
járulék,

egészségügyi

szolgáltatási

járulék,

nyugdíjjárulék,

nyugdíjbiztosítási

járulék,

magán-

nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
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Ha a magánszemély az egyszerősített vállalkozói adó vagy egyszerősített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetı a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
elismert költségnek minısülı igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a
mezıgazdasági ıstermelı adóévi ıstermelésbıl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál
(illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a
bevétel csökkenthetı az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelı összeggel, vagy a
bevétel 85%-ának, illetıleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelı összeggel.
Nem minısül 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 kiegészítı gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelıszülık 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 minısül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel
történı 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 jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt
folyósítják.
A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı hónap,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, ıstermelésbıl származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelızı tizenkét hónap
alatt kapott összeg egyhavi 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 szerzıdéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységbıl, továbbá
szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közremőködést igénylı - tevékenységbıl származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, ıstermelıi, illetve szellemi és más önálló tevékenységbıl származó
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységébıl
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerzıdés szerint teljesített
mellékszolgáltatást.
3. Alkalmi munkavégzésbıl származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatás
révén szerzett bevétel. Nem minısül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történı
foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg.
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4.

Táppénz,

gyermekgondozási

gyermekgondozási
díj,

támogatások:

gyermekgondozási

segély,

táppénz,

terhességi-

gyermeknevelési

gyermekágyi

támogatás,

családi

segély,
pótlék,

gyermektartásdíj.
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerő rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülıi 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 idıskorúak 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 összefüggı pénzbeli juttatások, nevelıszülıi
díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak
értékesítésébıl, vagyoni értékő jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan
bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az elızı sorokban nem került
feltüntetésre.
A jövedelemrıl a jövedelem típusának megfelelı iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni
szükséges.
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7.sz. melléklet

Páty Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.
 : 06-23/555-530 Fax: 06-23/344-540
E-mail: polghiv.paty@t-online.hu web: http://www.paty.hu

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Kérem, hogy részemre temetési segélyt megállapítani szíveskedjenek.
Név:.............................................................Leánykori név:...................................
Születési hely:.................................év:................hónap:.......................nap:.....…...
Anyja neve:......................................................Családi állapota:.............................
Társadalombiztosítási
azonosítási
......................................................................

jel,

TAJ

szám:

A támogatás kifizetésének módja (kérjük a megfelelıt bekarikázni):
• postai utalás
• házipénztár
• bankszámlaszámra utalás
bank neve: ………………………….. számlaszám:…………………………………….

Állandó
lakcím:...........................................................................................................…….
Tartózkodási
……………………...................................................................................…..

hely

Foglalkozása:...........................................................Munkaképes-e: igen - nem
Havi jövedelme:.................................
(kereset, nyugellátás, tartásdíj, családi pótlék, járadék, albérleti
díj, stb.)
A kérelmezı illetve a családja milyen támogatásban részesül:
..............................................................................................................................
.........…..........
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A kérelmezıvel közös háztartásban élık:
Név

Szül.
idı

Rokoni
kapcsolat

Foglalkozás

Jövedelem

A lakás tulajdonformája:.............................................................................…...
(bérlakás, öröklakás, stb.)
Milyen minıségben lakik a lakásban:...................................................................
fıbérlı, tulajdonos, haszonélvezı, családtag, albérlı stb.)
Ha haszonélvezı, ki a tulajdonos:.........................................................................
A lakás alapterülete:........................szobáinak száma:........................................
Komfortfokozata:..............................................................

Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt
adatok a valóságnak megfelelnek.
Páty, 200 ..... .……….....hó .......nap
.......................................................................
kérelmezı aláírása
Tájékoztatom, hogy a kérelemre indult eljárásnál az eljárás megindításának napja
a benyújtás napja. Az irányadó ügyintézési határidı 30 nap. Az eljárás
megindításáról- amennyiben kéri- hivatalunk értesítést küld.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat szükséges mellékelni:

1. a kérelmezı és családtagjainak utolsó 3 havi jövedelemigazolását,
2. a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát,
3. a temetési számla eredeti példányát.
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8. sz. melléklet

Páty Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.
 : 06-23/555-530 Fax: 06-23/344-540
E-mail: polghiv.paty@t-online.hu web: http://www.paty.hu

KÉRELEM
ápolási díj megállapítására
I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok
1. Személyi adatok
Neve: ........................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ..................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................................
Adóazonosító jele: ...................................................................................................................
Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat: .............................................................................
Telefonszám (nem kötelezı megadni): ....................................................................................
Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri): ...........................
A folyószámlát vezetı pénzintézet neve: ................................................................................
2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
a) Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy:
□ súlyosan fogyatékos
□ fokozott ápolást igénylı súlyosan fogyatékos
□ 18 éven aluli tartósan beteg
□ 18. életévét betöltött tartósan beteg
Ha a fokozott ápolást igénylı súlyosan fogyatékos személyre való tekintettel kérem a magasabb összegő ápolási díj
megállapítását, egyben tudomásul veszem az ezzel kapcsolatos vizsgálat elvégzésének szükségességét.
b) Kijelentem, hogy
- keresıtevékenységet:
□ nem folytatok
□ napi 4 órában folytatok
□ otthonomban folytatok
- nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok
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- rendszeres pénzellátásban
□ részesülök és annak havi összege: .....................
□ nem részesülök
- az ápolási tevékenységet:
□ a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen
□ az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem.
- életvitelszerően a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelı rész aláhúzandó)
c) Az ápolt személy:
□ közoktatási intézmény tanulója,
□ óvodai nevelésben részesül,
□ nappali szociális intézményi ellátásban részesül,
□ felsıoktatási intézmény hallgatója.
II. Az ápolt személyre vonatkozó adatok
1. Személyi adatok
Neve: ........................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................................
Lakóhely: ..................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ...................................................................................................................
Ha az ápolt személy nem cselekvıképes, a törvényes képviselı neve: ...................................
A törvényes képviselı lakcíme: ...............................................................................................
2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat
□ Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmezı hozzátartozóm végezze.
□ Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel összefüggésben a fokozott ápolási igény
megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezzék. (Ezt csak akkor kell jelezni, ha az ápolt személy súlyosan
fogyatékos és fokozott ápolást igényel.)
Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történı felhasználásához.
Dátum: ................................................
..........................................................................
az ápolást végzı személy aláírása

.............................................................................................
...
az ápolt személy vagy törvényes képviselıje aláírása
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Tájékoztató
a kérelem kitöltéséhez
A megfelelı választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 42. § (1) bekezdése értelmében
Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó ha:
- keresıtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történı munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja,
- szakiskola, középiskola, illetve felsıoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,
- rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve azt a táppénzt,
amelyet az ápolási díj folyósításának idıtartama alatt végzett keresıtevékenységbıl adódó biztosítási jogviszony alapján keresıképtelenné válás esetén - folyósítanak, továbbá azt a saját jogú nyugdíjat, amelyet az ápolási díjban részesülı
személy az Szt. 42. § (4) bekezdése alapján kap.
Rendszeres pénzellátásnak minısül: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi
nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi
járadék, a növelt összegő öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes
özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élı, illetve tartósan beteg vagy legalább
két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti
rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a
rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és
nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az idıskorúak
járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezéső
pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra
és családtagjaikra történı alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított
egyéb azonos típusú ellátás.
Fokozott ápolást igényel az a súlyosan fogyatékos személy, aki mások segítsége nélkül önállóan nem képes:
a) étkezni, vagy
b) tisztálkodni, vagy
c) öltözködni, vagy
d) illemhelyet használni, vagy
e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni,
feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejőleg fennáll.
A kérelem 2. c) pontját abban az esetben kell kitölteni, ha az ápolt személy közoktatási intézmény tanulója, óvodai
nevelésben részesül, nappali szociális intézményi ellátásban részesül vagy felsıoktatási intézmény hallgatója. Az errıl
szóló igazolást a kérelemhez csatolni kell.
A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a háziorvos igazolását.
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IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY
az ápolási díj megállapításához/kötelezı felülvizsgálatához
(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)
I. Igazolom, hogy
Neve: .........................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ...................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................................................

□ Súlyosan fogyatékos
súlyos fogyatékosságának jellege: □ látássérült □ hallássérült □ értelmi sérült □ mozgássérült,

vagy
□ Tartósan beteg
Fenti igazolást nevezett részére
az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet ..... fokú szakértıi bizottságának .................... számú
szakvéleménye, vagy a ...................... megyei gyermek szakfıorvos .................... számú igazolása, vagy ...........................
fekvıbeteg-szakellátást nyújtó intézmény ....................................................... szakrendelı intézet szakorvosa által kiadott
.................... keltő igazolás/zárójelentés, vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértı Bizottság .................... számú
szakvéleménye alapján állítottam ki.
II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy fogyatékossága/betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul.
A gondozás várható idıtartama:
□ 3 hónapnál hosszabb, vagy
□ 3 hónapnál rövidebb.
Dátum: ................................................

................................................
háziorvos aláírása
munkahelyének címe

P. H.
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Tájékoztató
a háziorvosi igazolás és szakvélemény kitöltéséhez
A megfelelı választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 41. § (3) bekezdése szerint az ápolási díjra
való jogosultság szempontjából:
1. Súlyosan fogyatékos személy az, akinek
a) segédeszközzel vagy mőtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként
minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes,
b) hallásvesztesége olyan mértékő, hogy a beszédnek hallás útján történı megértésére és spontán elsajátítására
segédeszközzel sem képes, és halláskárosodás miatt a hangzó beszéd érthetı ejtése elmarad,
c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetıleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá
tizennegyedik életévét megelızıen bekövetkezı súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékő, továbbá
aki IQ értékétıl függetlenül a személyiség egészét érintı (pervazív) fejlıdési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek
alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minısíthetı (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9),
d) mozgásszervi károsodása, illetıleg funkciózavara olyan mértékő, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban
meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerő használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még
segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul.
2. Tartósan beteg az a személy, aki elıreláthatólag három hónapnál hosszabb idıtartamban állandó ápolást, gondozást
igényel.
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Igazolás az ápolási díj megállapításához
Igazolom, hogy ................................................................................................................... (név)
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
„A” közoktatási intézmény tanulója,
„B” óvodai nevelésben részesül,
„C” nappali szociális intézményi ellátásban részesül,
„D” felsıoktatási intézmény hallgatója.
Az intézmény megnevezése: .......................................................................................................
Az „A” pontban foglalt esetben az intézményben eltöltött idı a kötelezı tanórai foglalkozások idıtartamát
meghaladja

nem haladja meg.

A „B”-„C” pontban foglalt esetben az intézmény igénybevételének, illetıleg a „D” pont szerinti esetben az intézmény
látogatási kötelezettségének idıtartama átlagosan a napi 5 órát
meghaladja

nem haladja meg.

Az „A”-„D” pontban foglalt intézmény igénybevétele az ápolást végzı személy rendszeres közremőködését
szükségessé teszi

nem teszi szükségessé.

Dátum: ...................................................
P. H.
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9. sz. melléklet

Páty Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.
 : 06-23/555-530 Fax: 06-23/344-540
E-mail: polghiv.paty@t-online.hu web: http://www.paty.hu

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY IRÁNT

Név:.....................................................Leánykori név:............................................
Születési hely:...............................év:................hónap:.......................nap:.....…...
Anyja neve:.............................................Családi állapota:.....................................
Társadalombiztosítási
azonosítási
......................................................................

jel,

TAJ

szám:

A támogatás felvételének módja (kérjük a megfelelıt bekarikázni):
• házipénztárból
• postai utalás
• bankszámlaszámra utalás
bank neve: ………………………….. számlaszám:…………………………………….
Állandó lakcím:...............................................................................................…….
Tartózkodási hely ……………………....................................................................…..
Foglalkozása:...........................................................Munkaképes-e: igen - nem
Havi jövedelme: ....................................Ft
(kereset, tartásdíj, családi pótlék, járadék, albérleti díj, stb.)
A kérelmezı illetve a családja milyen támogatásban részesül:
..............................................................................................................................
.........…..........
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A kérelmezıvel közös háztartásban élık:
Szül.
idı

Név

Rokoni
kapcsolat

Foglalkozás

Jövedelem

Lakásba bejelentett más személyek:
Név

Jogcím

A lakás tulajdonformája:........................................ Nagysága: ......................….m2
Milyen minıségben lakik a lakásban:..............................................................…….
(fıbérlı, tulajdonos, haszonélvezı, családtag, albérlı stb.)
A lakás havi fenntartási költsége kb.: …………………………….Ft
A rendkívüli élethelyzet indoklása:
.......................................................................................................................................
............……....................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...............................…………………………………………………………………………………
……………………..…….……………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................
.........................
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Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt
adatok a valóságnak megfelelnek.
Páty, 200 ..... .…..…….....hó .......nap
.......................................................................
kérelmezı aláírása
Tájékoztatom, hogy a kérelemre indult eljárásnál az eljárás megindításának napja
a benyújtás napja. Az irányadó ügyintézési határidı 30 nap. Az eljárás
megindításáról- amennyiben kéri- hivatalunk értesítést küld.
A kérelemhez az alábbi dokumentumokat szükséges mellékelni:

-

-

Az átmeneti segély esetében a kérelmezı és családja jövedelemi viszonyainak
pontos megállapítása érdekében a keresı tevékenységgel nem rendelkezı
kérelmezı, valamint a kérelem szempontjából együtt élıként figyelembe
veendı munkanélküli személy esetében igazolni kell az illetékes munkaügyi
központ által kiállított igazolással - hitelt érdemlıen - a munkába állási
szándékot. Olyan dokumentum igazolja hitelt érdemlıen a munkába állási
szándékot, mely tartós együttmőködésre utal, és egyértelmően bizonyítja,
hogy az együttmőködés valóban a munkába állás érdekében valósul meg
elsısorban és nem pusztán egyszeri kapcsolatfelvétel a segélykérés céljából.
Az egy fıre jutó jövedelem megállapításához szükséges a kérelmezı és a vele
egy lakásban életvitelszerően együtt lakó, a kérelem szempontjából figyelembe
veendı személyek esetében az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdése szerinti igazolások,
így a havi rendszerességgel járó jövedelem esetében a kérelem benyújtását
megelızı hónap, a nem havi rendszerességgel járó jövedelem esetében a
kérelem benyújtását közvetlenül megelızı 12 hónap egyhavi átlaga
összegének igazolása is.

-

nyugdíjminimum: a teljes összegő öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege;

-

egyedülálló: az Szt. 4. § (1) bekezdésének l) pontja szerint az a személy, aki
hajadon, nıtlen, özvegy, elvált, vagy házastársától külön él, kivéve, ha
élettársa van; házastársak akkor tekinthetık külön élıknek, ha lakcímük
különbözı;

-

egyedül élı: az Szt. 4. § (1) bekezdésének e) pontja szerint az a személy, aki
egyszemélyes háztartásban lakik;

-

háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban
együtt élı, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı
személyek közössége;
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külön háztartás: egy adott lakásban élı ott bejelentett lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkezı személyek esetében:
a) ha a lakás használatát bíróság jogerıs ítéletével megosztotta, a megosztás
szerint használt,
b) a társbérlık által használt,
c) albérleti szerzıdés alapján használt
lakrészben élık közössége;

-

-

család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos
szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élı, ott bejelentett
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók
közössége;
- közeli hozzátartozó: (az Szt. 4.§ (1) bekezdésének d) pontja szerinti
tartalommal):
a) a házastárs, az élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı; a huszonhárom
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, felsıoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott,
illetve nevelt gyermek.
c) korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi,
érzékszervi, értelmi beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve
nevelt gyermek (továbbiakban: fogyatékos gyermek), amennyiben ez az
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelızıen is fennállt.
d) 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az
örökbe fogadó szülı, illetve a szülı házastársa vagy élettársa.

-

lakás: a kérelmezı és a háztartásában élı személyek lakhelyéül szolgáló
lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség
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10. sz. rendelet

Páty
Község
Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.
 : 06-23/555-530 Fax: 06-23/344-540
E-mail: polghiv.paty@t-online.hu web:
http://www.paty.hu

KÉRELEM
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához
I. Az igénylı adatai

Név: ........................................................... Születési név: ............................................
Anyja neve:................................................ Szül. hely, idı:…..

.................................

Lakóhely: .......................................................................................................................
Tartózkodási hely: .........................................................................................................
Állampolgárság: …………………………Családi állapota:
TAJ szám:..................................................

.............................

Telefonszám:.................................

Cselekvıképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy esetén:
A törvényes képviselı neve: .....................................................................................................................

Lakcíme: ........................................................................................................................
II. Az igénylıvel közös háztartásban élık adatai
NÉV

ANYJA NEVE

SZÜLETÉSI
HELY, IDİ

ROKONSÁGI
FOK

JÖVEDELEM
FT / HÓ

1
2
3
4

III. Jövedelmi adatok
Igénylı jövedelmének összege:
Ft.
Igénylı házastársa/élettársa jövedelmének
összege:
Igénylıvel együtt élık jövedelmének
összege:
Az egy fıre jutó jövedelem összege / hó:

Ft.
Ft.

Ft.
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NYILATKOZAT
Név: .......................................... ,...............................................................
szám alatti
lakos büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek. Hozzájárulok, hogy adataimat hatósági nyilvántartás, valamint statisztikai
adatszolgáltatás céljából a hivatal kezelje.
Ügyemben tájékoztatást
kérek – nem kérek*
(Kérelmem iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési
határidırıl, az ügy intézıjérıl, telefonszámáról.)
Kelt: ................ év

................................. hó

................ nap
.................................
az igénylı aláírása

∗

A megfelelı szövegrész aláhúzandó

A támogatás megállapításához szükséges (kötelezı) mellékletek:






az igénylı és családtagjai 3 hónapra visszamenıleges nettó jövedelemigazolása (családi pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás, ösztöndíj stb., nyugdíjas esetén: a tárgyévre érvényes Nyugdíjfolyíósító által kikültdött nyugdíjösszesítı),
jövedelemmel nem rendelkezık esetében a Munkaügyi Központ igazolása, valamint nyilatkozat az alkalmi
munkavállalásról, valamint ki kell térni az ebbıl származó jövedelemrel, vállalkozók esetén: APEH igazolás;
különélı házastársak esetén: kézzel írt nyilatkozat a különélésrıl;
16. életévüket betöltött tanulók (egyetemi, fıiskolai hallgatók) 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási (tanulói
jogviszony) igazolása;
18. életévét beöltött, iskolai tanulmányokat nem folytató, saját jövedelemmel nem rendelkezı 20. életévüket még be
nem töltött személy esetén Munkaügyi Központ igazolása, valamint nyilatkozat arról, hogy nem rendelkezik
jövedelemmel.

TÁJÉKOZTATÓ
A jegyzı az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális
rászorultságát,
a) akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 120%-át,
b) aki egyedülélı és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át
nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.
Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nıtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha
élettársa van.
Család: egy lakásban, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók
közössége. Közeli hozzátartozónak számít: a házastárs, az élettárs, Közös háztartásban élı eltartott
gyermeknek számít:
-

a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı,
a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folytató,
a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, felsıoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató,
korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy
más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek. A tanulói, hallgatói
jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell.

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldrıl vagy
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külföldrıl származó vagyoni érték (bevétel), függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek
minısül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni, ezért a kérelemben a személyi
jövedelemadóval, a társadalombiztosítási járulékkal, magánnyugdíj-pénztári tagdíjjal és a munkavállalói
járulékkal csökkentett nettó jövedelmi adatokat kell feltüntetni.

Nem minısül jövedelemnek, így a jövedelmek között sem kell feltüntetni: a temetési segély, az
alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás, a nevelıszülık számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a
tizenharmadik havi nyugdíj, valamint a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési
kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet
által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás.
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 kérelem benyújtását megelızı három hónap,
nem rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelızı tizenkét hónap alatt kapott
összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
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11. sz. melléklet

Páty Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.
 : 06-23/555-530 Fax: 06-23/344-540
E-mail: polghiv.paty@t-online.hu web: http://www.paty.hu

NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

Név:........................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:.......................................................................……….….
Anyja neve:.............................................................................................…………...
Lakcíme:………………………….................................................................................
Milyen jogcímen lakik a lakásban:...........................................................…………...
A támogatás felvételének módja (kérjük a megfelelıt bekarikázni):
• Postai utalás
• Bankszámlára utalás
Bank neve:….…………………… számlaszám:………………………………………………..

Közös háztartásban élık:
/ Fel kell tüntetni mindazokat a személyeket, akik a háztartásban – azonos lakcímenbejelentett lakcímmel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek./

név

születési hely, idı

a lakásban tartózkodás
jogcíme
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Lakáshasznosításból származó jövedelemmel *
rendelkezem, összege:....................-Ft

nem rendelkezem

(A *- al jelölt részek kitöltésénél a megfelelı választ kérjük aláhúzni)
Lakás nagysága:........................... m2
száma:.............................................

Lakószobák

Lakás komfortfokozata:...............................................................(Vezetékes víz,
földgáz, csatorna,
villanyáram)
Lakásfenntartási kiadások és összegei:
lakbér:...............................................................................
....................
-albérleti díj: (ha a kérelmezı albérletben
lakik):.....................................
-főtési díja, illetve
költsége:.....................................................................
vízdíj:.................................................................................
...................
-csatornahasználati
díj:............................................................................
-villanyáram
díja:...................................................................................
...
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-gázfogyasztás
költsége:...........................................................................

Lakás vásárláshoz, építéshez, felújításhoz, korszerősítéshez felvett
pénzintézeti kölcsön összege:..................................... havi törlesztı
részlete:...............………..Ft/hó
önkormányzati /helyi/ kölcsön összege:......................havi törlesztı
részlete:.............……........Ft/hó
munkáltatói kölcsön összege.................................…..havi törlesztı
részlete.....................……Ft/hó
közmőbevezetésre, illetve közmőfejlesztésre felvett kölcsön
összege……………………………….
havi törlesztı részlete:.........................-Ft/hó
önkormányzati bérlakás vásárlásának havi törlesztı
részlete:......………….......…………………….

NYILATKOZAT
a kérelmezı és a vele egy háztartásban élık jövedelmérıl
Név:........................................................ Születési hely,
idı.......................................……………………….
Anyja
neve:.................................................................................................................……………………
…..
Állandó
lakcím:.........................................................................................................………………………..
..
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a saját valamint a velem egy háztartásban élı
hozzátartozóim
a kérelem beadását megelızı három hónap havi nettó átlagjövedelme az alábbi: ( A kitöltött
jövedelmekrıl
minden esetben igazolást kell becsatolni !)
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Kérelmezı

Házastárs
Élettárs

Gyermek

Szülı,
nagyszülı

Egyéb
hozzátartozó

Összesen

Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
Társas
és
egyéni
vállalkozásból
származó
jövedelem
Ingatlan
és
ingó
vagyontárgyak
értékesítésébıl,
vagyoni
értékő jog átruházásából
származó jövedelem
Nyugellátás,
baleseti
nyugellátás,
egyéb
nyugdíjszerő ellátások
A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolatos
támogatások (GYES, GYET,
családi
pótlék,
gyermektartásdíj)
Önkormányzat
ill.
más
szervek
által
folyósított
rendszeres pénzellátás.
pl.:
rendszeres
gyermekvédelmi támogatás,
munkanélküli
járadék,
rendszeres szociális segély,
jövedelempótló támogatás
Föld
bérbeadásából
jövedelem
Egyéb/ösztöndíj,
értékpapírból
származó
jövedelem
kis
összegő
kifizetések stb/
Összes bevétel:
Egy fıre esı jövedelem:

Páty, 200...év....................hónap.............nap.

…………………………………
kérelmezı aláírása
A háztartásban egy fıre jutó havi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.
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Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt
adatok a valóságnak megfelelnek.

Kérem a fent közölt adatok és a csatolt igazolások alapján részemre a
lakásfenntartási támogatás megállapítását.

Páty, 200... év......................hónap............nap

..................................................
kérelmezı

Tájékoztatom, hogy a kérelemre indult eljárásnál az eljárás a kérelem
benyújtásának napján indul. Az irányadó ügyintézési határidı 30 nap.
Az eljárás megindításáról- amennyiben kéri- hivatalunk értesítést küld.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat szükséges mellékelni:
A támogatást kérı nyilatkozatát saját és a háztartás tagjainak
rendszeres – a kérelem benyújtását megelızı – havi jövedelmérıl,
valamint az azokat tanúsító igazolásokat,
vállalkozásból származó jövedelem esetén az elızı évrıl szóló APEH
igazolást,
nem rendszeres jövedelem esetén az utolsó egy év havi átlagjövedelmérıl
szóló nyilatkozat
igazolást a családi pótlékról,
16. életévet betöltött gyermekek esetén tanulói jogviszony igazolást,
válás és egyéb esetekben bírósági, gyámhatósági határozatokat (a gyermek
elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozottak),
igazolást a tartásdíj összegérıl, vagy nyilatkozatot, arról hogy tartásdíjban
nem részesül.
egyetemi, fıiskolai hallgató esetén az ösztöndíj összegérıl az oktatási
intézmény igazolását,
A lakásnagyság hitelt érdemlı igazolását. ( használatbavételi engedély,
biztosítási kötvény stb)
munkanélküli esetében
o munkanélküli járadékban részesülık esetében a megállapító határozat
másolatát,
o járadékban nem részesülık esetében a Munkaügyi Központ igazolását,
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o alkalmi munkáról szóló nyilatkozatot.
o Amennyiben a háztartás valamely tagjának rendszeres jövedelme
nincs, a munkaügyi központ igazolását arról, hogy együttmőködik a
foglalkoztatási szervvel.
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12. sz. melléklet

Páty Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.
 : 06-23/555-530 Fax: 06-23/344-540
E-mail: polghiv.paty@t-online.hu web: http://www.paty.hu

HELYI

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

(BENYÚJTÁSI HATÁRIDİ: TÁRGYÉV AUGUSZTUS 31. ÉS DECEMBER 31.)

Név:........................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:.......................................................................……….….
Anyja
neve:.......................................................................................................…………...
Lakcíme:…………………………...........................................................…………..........
Milyen jogcímen lakik a lakásban:..........................................................…………...
A támogatás felvételének módja (kérjük a megfelelıt bekarikázni):
• Postai utalás
• Bankszámlára utalás
Bank
neve:….……………………
számlaszám:……………………………………………………..

Közös háztartásban élık:
/ Fel kell tüntetni mindazokat a személyeket, akik a háztartásban – azonos lakcímenbejelentett lakcímmel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek./

név

születési hely, idı

a lakásban tartózkodás
jogcíme

68/72

Lakáshasznosításból származó jövedelemmel *
rendelkezem, összege:....................-Ft

nem rendelkezem

(A *- al jelölt részek kitöltésénél a megfelelı választ kérjük aláhúzni)
Lakás nagysága:........................... m2
száma:.............................................

Lakószobák

Lakás komfortfokozata:...............................................................(Vezetékes víz,
földgáz, csatorna,
villanyáram)
Lakásfenntartási kiadások és összegei:
-lakbér:..............................................................................
-albérleti díj: (ha a kérelmezı albérletben
lakik):.....................................
-főtési díja, illetve költsége:................................................
-vízdíj:..............................................................................

-csatornahasználati díj:.....................................................
-villanyáram díja:..............................................................
-gázfogyasztás költsége:.....................................................
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Lakás vásárláshoz, építéshez, felújításhoz, korszerősítéshez felvett
pénzintézeti kölcsön összege:..................................... havi törlesztı
részlete:...............………..Ft/hó
önkormányzati /helyi/ kölcsön összege:......................havi törlesztı
részlete:.............……........Ft/hó
munkáltatói kölcsön összege.................................…..havi törlesztı
részlete.....................……Ft/hó
közmőbevezetésre, illetve közmőfejlesztésre felvett kölcsön
összege……………………………….
havi törlesztı részlete:.........................-Ft/hó
önkormányzati bérlakás vásárlásának havi törlesztı
részlete:......………….......…………………….

NYILATKOZAT
a kérelmezı és a vele egy háztartásban élık jövedelmérıl
Név:........................................................ Születési hely,
idı.......................................……………………….
Anyja
neve:.................................................................................................................……………………
…..
Állandó
lakcím:.........................................................................................................………………………..
..
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a saját valamint a velem egy háztartásban élı
hozzátartozóim
a kérelem beadását megelızı három hónap havi nettó átlagjövedelme az alábbi: ( A kitöltött
jövedelmekrıl
minden esetben igazolást kell becsatolni !)

Kérelmezı

Házastárs
Élettárs

Gyermek

Szülı,
nagyszülı

Egyéb
hozzátartozó

Összesen
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Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
Társas
és
egyéni
vállalkozásból
származó
jövedelem
Ingatlan
és
ingó
vagyontárgyak
értékesítésébıl,
vagyoni
értékő jog átruházásából
származó jövedelem
Nyugellátás,
baleseti
nyugellátás,
egyéb
nyugdíjszerő ellátások
A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolatos
támogatások (GYES, GYET,
családi
pótlék,
gyermektartásdíj)
Önkormányzat
ill.
más
szervek
által
folyósított
rendszeres pénzellátás.
pl.:
rendszeres
gyermekvédelmi támogatás,
munkanélküli
járadék,
rendszeres szociális segély,
jövedelempótló támogatás
Föld
bérbeadásából
jövedelem
Egyéb/ösztöndíj,
értékpapírból
származó
jövedelem
kis
összegő
kifizetések stb/
Összes bevétel:
Egy fıre esı jövedelem:

Páty, 200...év....................hónap.............nap.
…………………………………
kérelmezı aláírása
A háztartásban egy fıre jutó havi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt
adatok a valóságnak megfelelnek.
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Kérem a fent közölt adatok és a csatolt igazolások alapján részemre a
lakásfenntartási támogatás megállapítását.

Páty, 200... év......................hónap............nap

..................................................
kérelmezı

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat szükséges mellékelni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A támogatást kérı nyilatkozatát saját és a háztartás tagjainak
rendszeres – a kérelem benyújtását megelızı – havi jövedelmérıl,
valamint az azokat tanúsító igazolásokat,
vállalkozásból származó jövedelem esetén az elızı évrıl szóló APEH
igazolást,
nem rendszeres jövedelem esetén az utolsó egy év havi átlagjövedelmérıl
szóló nyilatkozat
igazolást a családi pótlékról,
16. életévet betöltött gyermekek esetén tanulói jogviszony igazolást,
válás és egyéb esetekben bírósági, gyámhatósági határozatokat (a gyermek
elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozottak),
igazolást a tartásdíj összegérıl, vagy nyilatkozatot, arról hogy tartásdíjban
nem részesül.
egyetemi, fıiskolai hallgató esetén az ösztöndíj összegérıl az oktatási
intézmény igazolását,
munkanélküli esetében
o munkanélküli járadékban részesülık esetében a megállapító határozat
másolatát,
o járadékban nem részesülık esetében a Munkaügyi Központ igazolását,
o alkalmi munkáról szóló nyilatkozatot.
o Amennyiben a háztartás valamely tagjának rendszeres jövedelme
nincs, a munkaügyi központ igazolását arról, hogy együttmőködik a
foglalkoztatási szervvel.
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