Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2011. (X. 6.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésének, a 10. § (1) bekezdésének b.) pontjában, a 25. §
(2) bekezdés b.) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 35. § (2) bekezdésében, a 37/A. § (3)
bekezdésében, a 46. § (1) bekezdésében, a 50. § (3) bekezdésében, a 92. § (1)–(2)
bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Páty község közigazgatási területén élő, a szociális
igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3)
bekezdésében meghatározott személyekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat a Szt. 4.§
szerint kell értelmezni.
3. Hatásköri szabályok

3. § Az e rendeletben szabályozott alábbi önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátások
tekintetében a szociális feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza
át.
a) normatív és helyi lakásfenntartási támogatás
b) átmeneti segély
c) a Szt. 43/B. § szerinti ápolási díj
d) temetési segély
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4. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről az ellátást biztosító
intézményvezető dönt, és erről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes
képviselőjét. Az intézményvezető
a) az étkeztetés tekintetében a Szt. 62. §
b) a házi segítségnyújtás tekintetében a Szt. 63. § (4)-(8) bekezdés,
c) az ápolást, gondozást nyújtó intézmények esetében a Szt. 68/A. §
alapján hozza meg döntését.
4. Eljárási rendelkezések
5. § (1) E rendeletben szabályozott ellátások iránti eljárást megindítani
a) a pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet Páty Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán, vagy postai úton ,
b) a személyes gondoskodást nyújtó intézményi ellátások esetében az intézmény
vezetőjénél kell kezdeményezni.
(2) A kérelmekhez csatolni kell a Szt-ben, egyéb kapcsolódó jogszabályokban, valamint az e
rendeletben előírt mellékleteket.
(3) Gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetében a kérelemhez csatolni kell:
a) a tartásdíjat megállapító bírósági ítélet másolatát ennek hiányában az egyesség
bíróság általi jóváhagyását,
b) a havonta rendszeresen folyósított, átutalt, kézbe adott összeg esetében az átutalás
postai szelvényét, átutalási értesítőt, vagy mindkét szülő által aláírt hiteles
nyilatkozatot, vagy
c) amennyiben a gyermek után a másik szülő nem fizet tartásdíjat, az erről szóló
nyilatkozatot.
(4)

A kérelmező és a kérelemmel érintett egyéb személyek életkörülményeinek, vagyoni,
szociális, körülményeinek pontos megállapítása érdekében, amennyiben a kérelemhez
benyújtott dokumentumok alapján a tényállás nem tisztázható egyértelműen, a
polgármesteri hivatal szemle keretében a rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal
szociális helyzetfelmérést (környezettanulmányt) készít.
II. Fejezet
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
5. Aktív korúak ellátása és együttműködési kötelezettsége
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6. § (1) Az aktív korúak részére megállapítandó ellátások tekintetében a Szt. és a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.
(2) Az, az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő
napján egészségügyi vagy mentális állapota illetve családi körülményei
közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza vagy kizárja rendszeres szociális
segélyre jogosult.
(3) Közfoglalkoztatást akadályozó vagy kizáró egészségügyi vagy mentális oknak
minősül ha:
a.) munkaképességét legalább 40%-ban elvesztette, vagy
b.) olyan tartósan vagy végleg fennálló krónikus szervi betegségben szenved, amely
alkalmatlanná teszi a munkavégzésre, vagy
c.) pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt átmenetileg, vagy véglegesen
munkavégzésre alkalmatlan és emiatt rendszeres gyógykezelésben részesül, terápián vagy
rehabilitációban (a továbbiakban együtt: gyógykezelés) vesz részt, vagy az abban való
részvételt vállalja, rendszeres szociális segélyre jogosult, vagy
d.) gyermeket vár.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott állapot fennállásának igazolására csatolnia kell:
a.) egészségkárosodott személy vonatkozásában a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatalnak az egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és hatályos
szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét,
b.) tartósan fennálló, munkaképességét kizáró betegségről a háziorvos/kezelőorvos
nyilatkozatát,
c.) várandós anya esetén a nőgyógyász szakorvos igazolását vagy a terhes-gondozási
kiskönyvet,
d.) pszichiátriai-, vagy szenvedélybetegségben szenvedő személy vonatkozásában a
pszichiátriai-, vagy addiktológus szakorvos vagy kezelőorvos igazolását a
gyógykezelésben való részvételről, illetve annak várható időpontjáról, vagy a pszichiátriai
illetve szenvedélybetegek közösségi ellátását nyújtó intézmény vezetőjének szakorvosi
igazoláson alapuló javaslatát.
7. § (1) A Szt. 37. § (1) bekezdés b.)-d.) pontja szerint rendszeres szociális segély
folyósítására jogosult személy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty
Nonprofit Kft. Családsegítő Szolgálatával (Páty, Csilla von Boeselager u. 3.) köteles
együttműködni. A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködés
keretében
a.) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Nonprofit Kft. Családsegítő
Szolgálatnál az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozat jogerőre
emelkedésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát,
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b.) írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó
beilleszkedést segítő programról,
c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat.
(2) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködési kötelezettségét
megszegi, ha nem tesz eleget a 7. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségeinek.
(3) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Nonprofit Kft. Családsegítő
Szolgálata, az együttműködés keretében a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006. (III.27.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései szerint végzi tevékenységét.
(4) A beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális helyzetéhez és
mentális állapotához igazodva lehet:
a.) munkaerőképesség-javító
gyakorlása,

program:

munkavállalási

és

munkakeresési

technikák

b.) egyéni foglalkozás: képességeket fejlesztő, életmódot formáló, szociális hátrányok
leküzdését szolgáló program,
c.) csoportfoglalkozás: önismereti, személyiségfejlesztő, reintegrációs, mentálhigiénés,
motivációs program,
d.) tanácsadás: egészségügyi, egyéni életvezetési, munkaügyi, mentális kérdésekben.
8. § A Szt. 33. § (1) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeken túl az aktív korúak
ellátására való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója illetve az ellátás
jogosultja a lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa, melynek keretében köteles:
a.) az általa életvitelszerűen lakott lakást, házat rendeltetésszerűen használni, azt folyamatosan
tisztántartani, takarítani, állagát megóvni, rágcsálóktól, kártevőktől mentesíteni.
b.) az a) pontban foglalt lakáshoz, házhoz tartozó udvar, kert rendben tartására, az ott található
szemét, lom jogszerű módon történő eltávolítására, eltakarítására, az ott található
gyomnövény illetve fű levágására, lekaszálására, férgektől, rágcsálóktól való mentesítésére,
c.) az a) pontban meghatározott lakás, ház előtti járda, illetve közterület, csapadékvíz elvezető
árok tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni.

6. Lakásfenntartási támogatás

9. § (1) A lakásfenntartási támogatás a Szt. 38. § szerinti 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.
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(2)

A lakásfenntartási támogatás
a) a Szt. 38. § (2)-(8) bekezdésben meghatározottak szerint – az e rendelet 3.
mellékletét képező formanyomtatvány benyújtásával – normatív lakásfenntartási
támogatásként; vagy
b) e rendeletben szabályozottak szerint – a 4. melléklet benyújtásával – helyi
lakásfenntartási támogatásként kerül megállapításra.

10. § (1) Az önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatást állapít meg annak a szociálisan
rászorult kérelmezőnek, akinek egy fogyasztási egységre jutó jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át; és a lakásfenntartás költsége
meghaladja az összjövedelem 20%-át.
(2)

Lakásfenntartás költségénél elismert költségként havonta figyelembe vehető:

a.) villanyáram fogyasztás havi 150 kW
b.) vízfogyasztás személyenként legfeljebb havi 3 m3
c.) vezetékes gázfogyasztás esetén legfeljebb havi 300 m3
d.) vegyes fűtési mód esetén 80.000.- Ft/fűtési idény
e.) vezetékes gázszolgáltatásba be nem kapcsolt lakás esetén legfeljebb havi 2 db. 11,5 kg
palackos gáz.
(3)

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

(4) A kérelmeket tárgyév szeptember 1-je és szeptember 30., valamint tárgyév december 1-je
és december 31. között lehet benyújtani az e rendelet 4. mellékletét képező kérelemlapon,
csatolva a háztartás tagjainak jövedelemigazolását, és az utolsó havi közüzemi díj
befizetéséről szóló bizonylatot.
(5) A támogatás megállapítása fűtési idényre: október 1-jétől - március 31-ig (6 hónapra)
történik.
(6) A helyi lakásfenntartási támogatás összege havi 2.500.- Ft, melyet az önkormányzat
elsősorban természetben folyósít, közüzemi szolgáltatóhoz utalással, vagy közműcsekk
formájában.
7.

Ápolási díj

11. § (1) Ápolási díjra jogosult, – a Szt. 41. § (1) bekezdésben meghatározottakon túl – az
ápolt személy közeli hozzátartozójának a Szt. 43/B. § (1) bekezdésben foglaltak alapján,
amennyiben:
a)

18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi, és
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b) az ápoló és együtt élő családtagjai jövedelme alapján számított egy főre eső
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
180 %-át.
(2) Az ápolási tevékenység teljesítését az önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Gondviselés Háza Páty Nonprofit Kft. Családsegítő Szolgálatának bevonásával ellenőrzi. Az
ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több egymást
követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének
kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról,
az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.

8.

Átmeneti segély

12. § (1) Átmeneti segély adható a rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan,
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, annak érdekében, hogy
létfenntartásukat, testi épségüket, egészségüket, biztonságos lakhatásukat anyagi
nehézségekből eredő közvetlen fenntartási gondok ne veszélyeztessék. Az átmeneti segély
iránti kérelmet az e rendelet 5. mellékletét képező formanyomtatványon lehet előterjeszteni.
(2)
Az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre jutó havi jövedelem nem
haladhatja meg
a) egyedül élő és gyermekét egyedül nevelő személy esetében az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 230 %-át.
b) több fős család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200 %-át.
(3)

Elsősorban azokat indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk illetve
családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként
jelentkező többletkiadásuk:
a) hosszantartó betegség;
b) a sérelmükre elkövetett bűncselekmény;
c) elemi kár;
d) közeli hozzátartozó halála (kivéve a temetés költségeit);
e) rendszeres pénzellátás folyósítását megelőző ellátatlan időszak;
f) gyermekek beiskolázása
g) egyéb ok
miatt létfenntartást veszélyeztető anyagi nehézségeik adódtak.

(4) Az átmeneti segély természetben is megállapítható, szociális utalvány, ebédcsekk,
gyógyszercsekk, beiskolázási utalvány, közműcsekk, tartós élelmiszercsomag, tüzelő
formájában.
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(5) Az átmeneti segély egy család részére naptári évenként az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-áig nyújtható. Az átmeneti segély rendszeres
támogatásként, havi folyósítással is megállapítható.
(6) Az átmeneti segély megállapításánál az önkormányzat elszámolási kötelezettséget
írhat elő a jogosult részére. Ha a segélyben részesülő elszámolási kötelezettségének
nem tesz eleget, tárgyévben kizárható az átmeneti segélyezésből.
9. Temetési segély

13. § (1) Temetési segélyre jogosult a Szt. 46. §-a alapján, akinek családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
háromszorosát.
(2)

A temetési segélyt a temetést követő hónap utolsó napjáig lehet benyújtani a rendelet 6.
melléklete szerinti kérelemlapon.

(3)

A temetési segély nem lehet kevesebb, mint a helyben szokásos legolcsóbb
temetésköltségének 10%-a. A temetési segély összege egységesen 15.000.-Ft.

10. Közgyógyellátás

14. § (1) A Szt. 50. § (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat
méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg annak a kérelmezőnek,
akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg:
a) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,
b) egyéb esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át,
és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 20%-át.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl, az Önkormányzat közgyógyellátásra való
jogosultságot állapít meg annak a 80 évnél idősebb kérelmezőnek, akinek egy főre eső
jövedelme nem haladja meg a az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %át, és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 10%-át.
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11. Szociálpolitikai Kerekasztal

15. § (1) Páty Község Önkormányzata a Szt. 58/B. § (2) bekezdésben foglalt
kötelezettségének eleget téve Szociálpolitikai Kerekasztalt 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 rendelkező tagjai:
a) Páty Község Önkormányzatának Polgármestere
b) Páty Község Önkormányzat Képviselőtestületének Jóléti Bizottsága
c) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Nonprofit Kft.
Családsegítő Szolgálatának szakmai vezetője,
d) A védőnői szolgálat képviselője
e) A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Igazgatója
f) A Pátyolgató Óvoda vezetője
g) A Mozgáskorlátozottak Országos Szövetsége Pátyi Csoportjának vezetője
h) a településen működő szociális intézmények vezetői.

(4)

A Szociálpolitikai Kerekasztal üléseit a polgármester hívja össze. A működéssel
kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal
gondoskodik.

(5)

A Szociálpolitikai Kerekasztal döntéseit a szavazati joggal rendelkezők szavazatai
nyomán született határozatok formájában hozza.

(6)

A Szociálpolitikai Kerekasztal ügyrendjében meghatározott módon bővítheti a
tanácskozási joggal meghívottak körét.
III. FEJEZET
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

12. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények rendszere
és igénybevételük rendje
16. § (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére az alábbiak személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
e) támogató szolgáltatás
f) nappali ellátás
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(2) Az Önkormányzat
a)

az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
családsegítés, nappali ellátás tekintetében Budaörs Kistérség Többcélú
Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központ, valamint a Magyar Máltai
Szeretetszolgálattal és a Boldog Gizella Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés,
b)
a támogató szolgáltatás tekintetében Máltai Támogató Szolgálat Zsámbéki
Medence ellátási szerződés
útján biztosítja.
13. Ellátás igénybevételének módja

17. § (1) A szociális szolgáltatások igénybevételére a Szt. 93-94/D. §-ainak rendelkezései az
irányadóak, az ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél kell benyújtani.
(2) A házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és
nappali ellátás (idős, fogyatékos, demens személyek részére) iránti kérelmet a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM.
rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez
mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatban felsorolt jövedelmekről szóló igazolást, továbbá a
támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a szociális
rászorultságot igazoló iratokat.
(3) Az intézményvezető döntése ellen a jogosult az értesítés kézhezvételét követő nyolc napon
belül fellebbezéssel élhet a Budaörs Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa
elnökénél, melyet az intézményhez kell benyújtani. A kérelemről a Polgármesterek Tanácsa
dönt.
(4) Meg kell szüntetni a személyes gondoskodást nyújtó ellátást, ha az ellátott:
a.) szociális rászorultsága megszűnik,
b.) további ellátásra nem tart igényt,
c.) az intézmény házirendjét súlyosan megsérti,
d.) az ellátást két hónapig bejelentés nélkül nem veszi igénybe,
e.) elhalálozik.
(5) Az ellátás megszüntetésének időpontjaként az utolsó ellátásban töltött napot kell
figyelembe venni.
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14. Étkeztetés

18. § (1) Étkeztetés igénybevétele esetén szociálisan rászorultnak kell tekinteni a
a)
b)

c)
d)
e)

65. életévét betöltött,
a háziorvos igazolása szerint mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut
megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen –
gondoskodni nem tudó,
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.
évi XXVI. törvény alapján fogyatékosságnak minősülő
a fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önmaga ellátására részben képes
pszichiátriai, illetve szenvedélybeteg,
a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező – kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a
hajléktalan szállás – hajléktalan személyt.

(2) Az étkeztetésre való jogosultság elbírálásához
a.) 18. életévét betöltött igénylőnek személyi és lakcím azonosító igazolványát
b.) az (1) bekezdés b., c. és d. pontja szerinti igénylőnek a háziorvos, kezelőorvos igazolását,
vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleményét kell bemutatnia.
(3) Az étkeztetés intézményi térítési díját, valamint a személyi térítési díjkedvezmény
feltételeit mértékét, és a házhozszállítás díját az 1. melléklet tartalmazza.
15. Házi segítségnyújtás

19. § (1) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díját, valamint a személyi térítési
díjkedvezmény feltételeit mértékét, és a házhozszállítás díját az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A házi segítségnyújtás keretében nem kell fizetni térítési díjat az ellátott lakásán történő
segítő beszélgetésért, mentális segítségnyújtásért.

16. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

20. § (1) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást kell biztosítani annak a rászorulónak, aki a Szt.
65. § (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.
(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rászorultak esetén térítésmentes.
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17. Családsegítés

21. § A családsegítés részletes szabályait a Szt. 64. §-a határozza meg.

18. Támogató Szolgálat

22. § (1) A támogató szolgálat célja a fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló
életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének
segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális
segítségnyújtás biztosítása.
(2) A támogató szolgálat tevékenységét a Máltai Támogató Szolgálat Zsámbéki Medence a
Szt. 65/C. §-a alapján díjmentesen biztosítja.
19. Nappali ellátás
23. § (1) A nappali ellátást a Szt. 65/F. § (1) bekezdés alapján kell biztosítani.
(2) A nyitvatartási rendet a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti
Központ Szervezeti és Működési Szabályzata, a közösségi együttélés szabályait a Házirend
tartalmazza.
(3) A nappali ellátás keretében térítési díjat az étkezésért kell fizetni. Az étkeztetés intézményi
térítési díját, valamint a személyi térítési díjkedvezmény feltételeit, mértékét az 1. melléklet
tartalmazza.
20. Térítési díj
24. § (1) A rendeletben foglalt személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a Szt. és a rendelet
szabályainak figyelembe vételével térítési díjat kell fizetni. A térítési díj (intézményi
térítési díj) megállapításának alapja a Szt. 115. § (1) bekezdésben foglalt szabály. A
személyi térítési díj összegét a Szt., e rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) számú Kormányrendelet alapján az intézmény
vezetője állapítja meg.
(2)

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

Az intézményi térítési díjakat a rendelet 1. 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 idő szorzata, valamint a szállítási kilométerdíj.

(4)

A szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint a szociális étkeztetés
házhozszállításának személyi térítési díját a Szt. 114. § (3) bekezdésnek figyelembe
vételével, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
szóló 29/1993. (II. 17.) kormányrendelet 4/A. § alapján, a házhozszállítás tekintetében
pedig az intézmény vezetője állapítja meg.

(5)

Az önkormányzat a szociális alapszolgáltatások körébe tartozó étkeztetés biztosításával
is hozzájárul a jogosultak autonóm életre való lehetőségének megteremtéséhez és
biztonságos létfeltételeihez. E szolgáltatással elsősorban azokról
a.) az egyedül, vagy két fős háztartásban élő
aa.) koruk, és/vagy egészségi állapotuk,
ab.) fogyatékosságuk, pszichiátriai-, vagy szenvedélybetegségük,
b.) hajléktalanságuk miatt,
c.) a több fős háztartásban, vagy családban élő, de az a) pont szerinti állapotban lévő,
étkezés szempontjából ellátatlan személyekről és szükséges esetben eltartottjaikról
gondoskodik, akik önmaguk ellátását nem képesek biztosítani.

(6)

Az a-c) pontban meghatározott rászorultsági körön kívül eső személyek jogosultságáról
egyéni helyzetük mérlegelésével a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza
Páty Nonprofit Kft. szakmai vezetője dönt.

(7)

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,
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c.) a kezelőorvos, szociális gondozó, gondviselő, hozzátartozó, más ellátó, vagy segítő
személy szakvéleménye, írásos nyilatkozata, vagy a nyilatkozatáról készült
feljegyzés,
melyek a kiállítás dátumától számított két évig használhatók fel.

IV. fejezet
Záró rendelkezések

25. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő napon lép
hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Ezzel egyidejűleg a
9/2009. (IV.27.) önkormányzati rendelet és a 15/2010. (VI.10.) önkormányzati rendelet
hatályát veszíti.
(2) A 8. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

Székely László
polgármester

Dr. Guba Zsolt
jegyző

Záradék:

E rendelet 2011. október 6. napján kihirdetésre került.

Dr. Guba Zsolt
jegyző

13

1. melléklet a 15/2011. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díj

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja (Ft/készülék) napi 10.- Ft
Időskorúak nappali ellátása intézményi térítési díj (Ft/nap) étkezés nélkül: 270.- Ft
Étkeztetéssel szociális étkeztetés díja szállítás nélkül + 270.- Ft/nap.
Házi segítségnyújtás személyi térítési díja: térítésmentes
Étkeztetés személyi térítési díja 370.- Ft/adag
szállítás: 200.- Ft/adag
Nappali ellátás demens személyek részére térítésmentes.

14

2. melléklet a 15/2011. (X. 6.)) önkormányzati rendelethez

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

KÖRNYEZETTANULMÁNY

Készült
zült ………………………………………………….…………………………………..-én
………………………………………………….…………………………………..
…………… …………sz. alatt

……………………………………………………………………………………………………………………………………… ügyében.

Jelen vannak:………………………………………………………………………………………….…………………………………

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

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

1.Az ingatlan
állapota: jó
szerkezete: vályog

-ben
ben épült, kertes családi ház
korának megfelelő
tégla

kő

lakás

felújításra szoruló
felújításra
falazóelem

lakrész
romos

könnyűszerkezetes

Tulajdonosa:……………………………………….…………………………………………………………………………………..
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Alapterülete…………….

m2 + tetőtér

m2

Közművel való ellátottsága:
villany

gáz

Fűtése: egyedi

víz

központi

Szobák száma:…………

vegyes tüzelésű

konvektoros

villany

geotermikus

félszobák (12 m2 alatt): ………………

Egyéb helyiségei: konyha

étkező

előszoba

egyéb:

pince

csatorna

garázs

fürdőszoba

Wc

kamra háztartási helyiség

A helyiségek burkolata:………………………………………………………………………………………………………………………

Bútorozottsága
konyhabútor

íróasztal

gyermekbútor

asztalok székek

szekrények

kisbútorok

polcok

Bútorok állaga:

Háztartási gépek: mosógép mosogatógép hűtőszekrény tűzhely mikrosütő egyéb konyhai kisgépek
Híradástechnikai eszközök:

televízió
HIFI , dvd, házimozi, számítógép, video
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2. Az ingatlanon élők:

Név

Születési idő

Anyja neve

Jövedelem

3. Vagyoni adatok:
Ingatlantulajdon: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Nagy értékű ingóság:………………………………………………………………………………………….…………….....................

Gépjárműtulajdon :………………………………………………………………………………………………………………………………

Lakásfenntartás kiadásai:………………………………………………………………….../hó

Villanyáram: …………………… földgáz:………………..víz, csatorna:………………………………………………………………

Kommunális adó:……………….. lakáscélú hiteltörlesztés:………………………………………………………………………

Hiteltörlesztés:………………………………………………………….………………………………………………………………………..

Egyéb(gyógyszerszükséglet, tartásdíj)………………………………………………………………………………………………
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Egyéb
körülmény:……………………………………………………..........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mást elmondani nem kívánunk, a fentieket jóváhagyólag aláírjuk.

Kmf.

…………………………………………………….
ügyfél

…………………………………………………….……
ügyintéző
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3. melléklet a 15/2011. (X. 6.)) önkormányzati rendelethez
Páty Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.
 : 06-23/555-530 Fax: 06-23/344
23/344-540
E-mail: hivatal@paty.hu web: http://www.paty.hu

KÉRELEM
normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

I. Az igénylő adatai
Neve: ................................................................
................................................................................................
...........................................
Születési neve: ................................................................................................
................................
.............................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................
................................
.................................
Születési hely: .............................................
................................
, év: ............. , hó: ............................ , nap: .........
Lakóhely: ................................................................................................................................
................................
.....................................
Tartózkodási hely: ................................................................................................
................................
.......................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................
........................................................
Telefonszám (nem kötelezőő megadni): ................................................................
.......................................................
Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri):
kéri) ..............................
A folyószámlát vezető pénzintézet neve: ................................................................
....................................................
Cselekvőképességet
képességet kizáró gondnokság alá helyezett személy esetén:
A törvényes képviselő neve:................................................................................................
................................
..........................................
Lakcíme: ................................................................
................................................................................................
.......................................
II. Az igénylővel
vel közös háztartásban élők
él adatai
háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
rendelkez
személyek közössége;

NÉV

ANYJA NEVE

SZÜLETÉSI
HELY, IDŐ

ROKONSÁG JÖVEDELE
I FOK
M FT / HÓ
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1

2

3

4

5

6

7

8
III. Jövedelmi adatok
Igénylő jövedelmének összege
Ft.
Igénylő
összege

házastársa/élettársa

jövedelmének
Ft.

Igénylővel együtt élők jövedelmének összege
Ft.

Összjövedelem
Kelt: ................. év

Ft.
..................................... hó

.................. nap

az igénylő aláírása
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A támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a megítélt támogatás összegét melyik
közüzemi szolgáltatóhoz kéri átutalni.(csak egy szolgáltató jelölhető meg!)
A megítélt támogatást az alábbi szolgáltatóhoz való folyósítással kérem.

- Elektromos Művek fogyasztó neve és vevőkódja:…………………………………………….
- Gázművek

fogyasztó neve és azonosítója:………………………………………………….

- Közműcsekk (tüzelőanyagra levásárolható utalvány)
NYILATKOZAT
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- kérelmező:
életvitelszerűen a lakóhelyemen *

vagy

a tartózkodási helyemen* élek

*- házastárs/élettárs:
életvitelszerűen a lakóhelyemen *

vagy

a tartózkodási helyemen *élek

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 - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Páty, ……………………………

…………………………….
az igénylő aláírása

∗ A megfelelő szövegrész aláhúzandó
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Tájékoztatás

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 29. § (9) bekezdése értelmében, az eljárás megindításáról értesítést kérhet:
a) az ügy iktatási számáról, az ügyintéző nevéről és hivatali elérhetőségéről,
b) az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyintézési határidőbe
nem számító időtartamokról, a hatóság eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén
követendő eljárásról,
c) az iratokba való betekintés és nyilatkozattétel lehetőségéről, valamint
d) arról, hogy kérelme a szükséges adatainak kezeléséhez és belföldi jogsegély, valamint
szakhatósági eljárás lefolytatása céljából történő továbbításához való hozzájárulásnak
minősül.

A kérelemhez mellékelni kell:
 az igénylő és a velük egy háztartásban élők – a kérelem benyújtását
megelőző egy havi nettó, munkáltató által kiállított- jövedelemigazolása
(családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás stb.), jövedelemmel nem
rendelkezők esetében a Munkaügyi Központ igazolása, alkalmi munkából
élők esetén: nyilatkozat a jövedelemről, vállalkozók esetén: Nemzeti Adó- és
Vámhivatal igazolás;
 18. életévüket betöltött tanulók iskolalátogatási igazolása;
 a háztartás tagjainak vagyonnyilatkozatát
 a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolása.

NYILATKOZAT
a lakásfenntartási támogatás megállapításához
Személyi adatok
1. Az ellátást igénylő neve (Leánykori név is): ..........................................................................
2. Anyja neve:

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

3. Születési helye, ideje: ..............................................................................................................
4. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: .................................................................
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5. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: .....................................................................
6. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ................................
7. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ...........................................................
A lakás adatai
1.Kérelmező a lakásban milyen minőségben lakik:
∗ tulajdonos, főbérlő, albérlő, családtag, haszonélvező, egyéb: ................................................
Amennyiben nem tulajdonos, a lakás tulajdonosának neve:
Lakcíme: ...................................................... , rokonsági fok: ..............................................
2. A lakás alapterülete: ........ m2,

szobáinak száma:

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

3. A lakás komfortfokozata:

∗ összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás.
5. A lakás fűtésének típusa:
∗ távfűtés, gáz, olaj, elektromos, egyedi (fa, szén), egyéb: .......................................................
6. A melegvíz szolgáltatás módja:

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

7. Lakásfenntartási kiadások:
∗ lakbér, albérleti díj összege:

.................. Ft.

Lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete: .................. Ft.
Fűtési díj (egyedi fűtés, fa , szén vegyes esetén): ................. Ft.
Víz és csatornahasználati díj:

.................. Ft.

Villanyáram költsége:

.................. Ft.

Gázfogyasztás költsége:

.................. Ft.

A lakás közüzemi díjának összege:

.................. Ft.

8. Tartási, életjáradéki, örökösödési szerződés kötésének időpontja:
.....................................................
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A szerződő fél neve, lakcíme:
.......................................................................................................................................................
9. A lakás hasznosításából származó jövedelem összege: ............................ Ft.

10. Közüzemi díjhátralék mértéke: ..............................................………….. Ft.

∗ A megfelelő szövegrész aláhúzandó
Vagyonnyilatkozat

( A kérelmező által lakott lakást – amennyiben az a lakcímmel megegyezik) a
vagyonnyilatkozatban nem kell feltüntetni!)
I. A kérelmező személyi adatai
Név (Születési név): ................................................................................................................
Anyja neve: ....................................

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

Lakóhely: ......................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ........................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................
II. A kérelmező és a vele egy háztartásban élők vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-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
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete:
2

........... 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, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca
2

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

alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év Becsült
forgalmi érték:* ................................. Ft

II. Egyéb vagyontárgyak
5. Gépjármű
a) személygépkocsi típusa: ..............., rendszáma: .............., évjárata:………………..a szerzés
ideje: ................. Becsült forgalmi érték:............... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: ..............
Ft.
autóbusz
típusa:
...................,
rendszáma:
.................,
b)
tehergépjármű,
évjárata:………………a szerzés ideje: ...................... év. (Rendszám nélküli gépek esetén a
gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni.) Becsült forgalmi érték:
.................................... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: .................................. Ft.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
................................................
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor
a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően 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 jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.
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4.. melléklet a 15/2011. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

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

HELYI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM
(BENYÚJTANDÓ: TÁRGYÉV AUGUSZTUS 1-31.
1 31. ÉS DECEMBER 11 31.)

Név:........................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap:.......................................................................……….….

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

Lakcíme:…………………………...........................................................…………..........
Lakcíme:…………………………...........................................................…………..........

Milyen jogcímen lakik a lakásban:..........................................................…………...

A támogatás felvételének módja (kérjük a megfelelőt bekarikázni):
• Postai utalás
• Bankszámlára utalás
Bankneve:….……………………
számlaszám:……………………………………………………..
Közös háztartásban élők:
/ Fel kell tüntetni mindazokat a személyeket, akik a háztartásban – azonos lakcímenlakcímen
bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek./
rendelkeznek
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név

születési hely, idő

a lakásban tartózkodás
jogcíme

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

nem rendelkezem

(A *- al jelölt részek kitöltésénél a megfelelő választ kérjük aláhúzni)

Lakás nagysága:........................... m2

Lakószobák száma:.............................................

Lakás komfortfokozata:...............................................................(Vezetékes víz, földgáz,
csatorna,

villanyáram)
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Lakásfenntartási kiadások és összegei:

-lakbér:..............................................................................
-albérleti díj: (ha a kérelmező albérletben lakik):.....................................
-fűtési díja, illetve költsége:................................................
-vízdíj:..............................................................................

-csatornahasználati díj:.....................................................
-villanyáram díja:..............................................................
-gázfogyasztás költsége:.....................................................

Lakás vásárláshoz, építéshez, felújításhoz, korszerűsítéshez felvett

pénzintézeti kölcsön összege:..................................... havi törlesztő
részlete:...............………..Ft/hó

önkormányzati /helyi/ kölcsön összege:......................havi törlesztő
részlete:.............……........Ft/hó

munkáltatói kölcsön összege.................................…..havi törlesztő
részlete.....................……Ft/hó
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közműbevezetésre, illetve közműfejlesztésre felvett kölcsön
összege……………………………….
havi törlesztő részlete:.........................-Ft/hó
önkormányzati bérlakás vásárlásának havi törlesztő
részlete:......………….......…………………….

NYILATKOZAT
a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelméről

Név:........................................................ Születési hely, idő.......................................……………………….
Anyja neve:.................................................................................................................………………………..
Állandó lakcím:.........................................................................................................………………………....

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a saját valamint a velem egy háztartásban élő
hozzátartozóim
a kérelem beadását megelőző három hónap havi nettó átlagjövedelme az alábbi: ( A kitöltött
jövedelmekről
minden esetben igazolást kell becsatolni !)

Házastárs
Kérelmező

Szülő,
Gyermek

Élettárs

nagyszülő

Egyéb
hozzátartozó

Összesen

Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
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Ingatlan és ingó vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű
jog átruházásából származó
jövedelem
Nyugellátás,
baleseti
nyugellátás,
egyéb
nyugdíjszerű 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
összegű kifizetések stb/
Összes bevétel:

Egy főre eső jövedelem:

Páty,

..év....................hónap.............nap.
…………………………………
kérelmező aláírása
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Büntetőjogi felelősségem 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,

. év......................hónap............nap

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

A támogatást kérő nyilatkozatát saját és a háztartás tagjainak rendszeres – a
kérelem benyújtását megelőző – havi jövedelméről, valamint az azokat tanúsító
igazolásokat,
vállalkozásból származó jövedelem esetén az előző évről szóló APEH igazolást,
nem rendszeres jövedelem esetén az utolsó egy év havi átlagjövedelméről szóló
nyilatkozat
igazolást a családi pótlékról,
18. 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 összegéről, vagy nyilatkozatot, arról hogy tartásdíjban nem
részesül.
egyetemi, főiskolai hallgató esetén az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény
igazolását,
munkanélküli esetében
o munkanélküli járadékban részesülők esetében a megállapító határozat másolatát,
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5. melléklet a 15/2011. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
Páty Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.
 : 06-23/555-530 Fax: 06-23/344-540
E-mail: hivatal@ paty.hu web: http://www.paty.hu

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY IRÁNT

Név:.............................................................születési név:.................................................….....

Születési hely:...............................................év:................hónap:..............................nap:.....…...

Anyja neve:...........................................................Családi állapota:.......................................…..

TAJ szám: .....................................................................................................................

A támogatás felvételének módja (kérjük a megfelelőt bekarikázni):
•
•
•

házipénztárból
postai utalás
bankszámlaszámra utalás
bank neve: ………………………….. számlaszám:…………………………………….

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

Tartózkodási hely ……………………...................................................................................…..

Foglalkozása:...........................................................Munkaképes-e: igen - nem
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Havi jövedelme: ....................................Ft

(kereset, tartásdíj, családi pótlék, járadék, albérleti díj, stb.)

Családtagok havi jövedelme:……………………..Ft

A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók:

Név

Szül. idő

Rokoni
kapcsolat

Foglalkozás

Jövedelem

A rendkívüli élethelyzet indoklása:
...................................................................................................................................................…
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................…………
……………………………………………………………………………………………..…….…………
………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………..………………………………
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……………………………………………………………….….
.......................................................................................................................................................

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen*/ tartózkodási helyemen* élek.
Páty, …………………………………..hó .......nap

........................................................................
kérelmező aláírása
Tájékoztatom, hogy a kérelemre indult eljárásnál az eljárás megindításának napja a benyújtás
napja. Az irányadó ügyintézési határidő 30 nap. Az eljárás megindításáról- amennyiben kérihivatalunk értesítést küld.
*kérjük szíveskedjen aláhúzni!
A kérelemhez az alábbi dokumentumokat szükséges mellékelni:

-

Az egy főre jutó jövedelem megállapításához szükséges a kérelmező és a vele egy
lakásban életvitelszerűen együtt lakó, a kérelem szempontjából figyelembe veendő
személyek esetében az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdése szerinti igazolások, így a havi
rendszerességgel járó jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap, a
nem havi rendszerességgel járó jövedelem esetében a kérelem benyújtását
közvetlenül megelőző 12 hónap egyhavi átlaga összegének igazolása is.
család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkező 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 rendelkező; a huszonhárom évesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató 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
34

(továbbiakban: fogyatékos gyermek), amennyiben ez az állapot a gyermek 25.
életévének betöltését megelőzően is fennállt.
d) 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe
fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.
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6. melléklet a 15/2011. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
Páty Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.
Tel: 06-23/555-530, Fax: 06-23/344-540
E-mail: hivatal@paty.hu, web: http://www.paty.hu

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Kérem, hogy részemre temetési segélyt megállapítani szíveskedjenek.

Név:.............................................................születési név:.................................................….....

Születési hely:/idő.......................................év:................hónap:..............................nap:.....…...

Anyja neve:...........................................................Családi állapota:.......................................…..

TAJ száma: ....................................................
A támogatás kifizetésének módja (kérjük a megfelelőt bekarikázni):
•
•
•

postai utalás
házipénztár
bankszámlaszámra utalás
bank neve: ………………………….. számlaszám:…………………………………….

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

Tartózkodási hely ……………………...................................................................................…..

Foglalkozása:...........................................................Munkaképes-e: igen - nem
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Havi jövedelme:.....................................

Családtagok jövedelme: …………………
(kereset, nyugellátás, tartásdíj, családi pótlék, járadék, albérleti díj, stb.)

A kérelmezővel közös háztartásban élők:

Név

Szül. idő

Rokoni
kapcsolat

Foglalkozás

Jövedelem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen*

vagy

tartózkodási helyemen* élek.

Páty, …......……….....hó .......nap

............................................................................
kérelmező aláírása
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Tájékoztatom, hogy a kérelemre indult eljárásnál az eljárás megindításának napja a benyújtás
napja. Az irányadó ügyintézési határidő 30 nap. Az eljárás megindításáról- amennyiben kérihivatalunk értesítést küld.
*kérjük szíveskedjen aláhúzni!

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat szükséges mellékelni:

1. a kérelmezőnek és családtagjainak utolsó havi nettó jövedelemigazolását,
2. a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát,
3. a temetési számla eredeti példányát.
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