Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ában, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1)
bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében,
és a 132. § (4) bekezdésének d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátás iránti kérelmet szóban vagy írásban a
Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatalban ( a továbbiakban: Hivatal) Balatonfőkajár,
Kossuth Lajos utca 8. szám alatt kell előterjeszteni.
(2) A települési támogatás iránti kérelemhez e rendelet 1. melléklete szerinti
jövedelemnyilatkozatot, valamint a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelem
valódiságának igazolására szolgáló iratot kell mellékelni.
(3) A jövedelemszámításnál irányadó a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell
alkalmazni.
(4) A vagyoni helyzettől függő szociális ellátások jogosultságának elbírálása érdekében a
kérelmező köteles nyilatkozni e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon, saját és
a családtagjai, és a háztartásában élők vagyoni helyzetéről.
(5) A települési támogatás iránt benyújtott kérelem esetén környezettanulmányt kell készíteni.
Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az igénylőről vagy családjáról 1 évnél nem
régebbi környezettanulmány a Hivatalnál rendelkezésre áll.
(6) Nem részesülhet szociális ellátásban, akinek tartási-, életjáradéki- vagy öröklési szerződés
alapján az ellátása biztosított, kivéve a személyes gondoskodást biztosító ellátásokat,
amennyiben az eltartó a biztosított ellátásért 100 %-os térítési díjat fizet.
(7) Amennyiben az igénylő vagy érintett családtagja az eljárás során valótlan adatokat állít vagy
valótlanul nyilatkozik, illetve ha a kapott támogatást nem rendeltetésszerűen, a kérelemben
foglaltaknak megfelelően használja fel, a megállapított támogatás vagy annak pénzbeli
értékének visszafizetésére köteles.
(8) A rendkívüli települési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskörét a képviselőtestület a polgármesterre ruházza át.

2. Települési támogatás
2.§
(1) Az önkormányzat e rendeletben szabályozott feltételek alapján pénzbeli vagy természetbeni
ellátásként települési támogatást nyújt.
(2) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, aki önmaga, illetve családja
létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, vagy az alkalmanként jelentkező többletkiadások vagy a gyermek hátrányos
helyzete miatt anyagi segítségre szorul és családjában az egy főre számított havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló
esetén 150 %-át nem haladja meg.
(3) Alkalmanként jelentkező többletkiadásnak minősül:
a) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás költsége, vagy
b) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése körében felmerülő költségek, vagy
c) a gyermek iskoláztatása, betegsége körében felmerülő alkalmi többletkiadás, vagy
d) ruházatának pótlása, élelmezése körében felmerülő alkalmi többletkiadás.
(4) Az (2) bekezdésben meghatározott létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek
minősül, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában igazoltan:
a) 90 napnál hosszabb ideig tartó betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem kiesés
következett be, vagy egyszeri kiadásra kényszerülnek, vagy
b) elemi kár vagy baleset következett be, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből,
szabálysértésből anyagi kár keletkezett, vagy
c) legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátralék, közösköltség-tartozás
halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy
d) a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának
elhúzódása miatt késik.
(5) Különös méltánylást érdemlő esetekben, önhibán kívül bekövetkezett súlyos kár, súlyos baleset,
vagy meghibásodás miatt a kérelmező jövedelmi helyzetére tekintet nélkül részesíthető rendkívüli
települési támogatásban.
(6) A rendkívüli települési támogatás alkalmanként legkevesebb 1.000 Ft.
(7) A rendkívüli települési támogatást ugyanazon családban élők részére évente összesen legfeljebb
2 alkalommal lehet megállapítani.
(8) A rendkívüli települési támogatás elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában (Erzsébet
utalvány, élelmiszer és tüzelőtámogatás) nyújtható.
2/A. §1
(1) A képviselő-testület természetben nyújtott karácsonyi támogatásban részesíti a Balatonfőkajár
község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 65 év feletti nyugdíjasokat.
(2) A karácsonyi természetben nyújtott támogatás mértéke
- egyedülállók esetében 4.000 Ft.
- házaspárok esetében 6.000 Ft.”
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3. §
(1) Rendkívüli települési támogatás adható az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez
való hozzájárulásként.
(2) A temetési költségekhez való hozzájárulás adható annak a személynek, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy köteles volt
ugyan, de a temetési költségek viselés a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 150.000 Ft.
(4) A települési temetési támogatás minimum összege a (3) bekezdésben meghatározott összeg
10 %-a.
(5) A települési temetési támogatást a temetés napját követő 30 napon belül lehet igényelni. A
határidő jogvesztő.
4. §2
(1) A képviselő-testület kérelemre kamatmentes szociális kölcsön formájában rendkívüli
támogatásban részesítheti azt a rászoruló személyt,
a) aki úgy gondoskodott az elhunyt személy temetéséről, hogy arra nem volt köteles, vagy
b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve a
családja létfenntartását veszélyeztetik
(2) A rendkívüli támogatásban részesülő személynek rendelkeznie
jövedelemforrással, amely biztosítékot jelent a kölcsön visszafizetésére.

kell

olyan

(3) A szociális kölcsön legfeljebb 12 hónapra nyújtható. A törlesztést a folyósítást követő 2.
hónapban kell megkezdeni, és minden hónap 10. napjáig egyenlő részletekben kell az
önkormányzat felé visszafizetni.
(4) Kivételes méltánylást érdemlő esetben egy alkalommal a visszafizetés átütemezhető, de a
visszafizetés időtartama a 18 hónapot nem haladhatja meg.
5. §
(1) Rendkívüli települési támogatás adható rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként.
(2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult az a gyermek, akinek családja
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került vagy időszakosan létfenntartási
gondokkal küzd.
(3) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező vagy a
kérelmező családjában igazoltan:
a) betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem kiesés következett be, vagy egyszeri
kiadásra kényszerülnek, vagy
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b) elemi kár vagy baleset következett be, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből,
szabálysértésből anyagi kár keletkezett, vagy
c) legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátralék, közösköltség-tartozás halmozódott
fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy
d) a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának
elhúzódása miatt késik.
(4) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításakor csak az illetékességet kell vizsgálni,
a jövedelmi és vagyoni viszonyokat nem.
(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mértéke alkalmanként és gyermekenként legfeljebb
10.000 Ft.
(6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható természetbeni juttatás formájában is.
(7) Az ellátás elsősorban a védelembe vett és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
számára, különösen az alábbi formákban adható:
a) általános iskolás gyermekek tankönyv- és tanszertámogatása, vagy
b) a tandíj átvállalása, vagy
c) étkezési térítési díj kifizetése vagy
d) egyéb ellátás kifizetésének átvállalása.
(8) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás konkrét formájáról a döntésre jogosult a megállapító
határozatban rendelkezik.
6. §
(1)

Rászorultságtól függetlenül 10.000 Ft temetési támogatásban kell részesíteni azt a személyt,
aki balatonfőkajári lakóhellyel rendelkező elhunyt közeli hozzátartozója, gyermeke vagy
testvére eltemettetéséről gondoskodott.3

(2)

A támogatás feltétele, hogy a temettető személy a haláleset időpontjában balatonfőkajári
lakóhelye legyen.

(3)

A temetési támogatást a halotti anyakönyvi kivonatot és a névre szóló temetési számlát
bemutató személy igényelheti a halálesetet követő hat hónapig, és a kifizetés tényét az
anyakönyvi kivonat hátoldalán fel kell tüntetni. A kérelem benyújtásra vonatkozó határidő
jogvesztő.
3. Szociális étkeztetés
7. §

3

(1)

A képviselő-testület szociális alapszolgáltatásként étkeztetést biztosít.

(2)

Az étkeztetést az Sztv. 62. §-a szabályozza.
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(3)

Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány
másolatával igazolja, hogy az étkeztetés igénybevételének időpontjában 62. életévét
betöltötte.

(4)

Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekintetni azt a személyt, aki legalább 50 %os mértékű egészségkárosodásban szenved.

(5)

Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki önmaga ellátására
részben képes és fogyatékosságát az Szt. 65/C. § (6) bekezdésében foglaltak szerint
igazolja.

(6)

Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt
a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben
képes. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 21. §-ában
meghatározott szakvéleménnyel kell igazolni.

(7)

Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki – nyilatkozata szerint
– bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a
hajléktalan szállás.
8. §

Az étkeztetést az önkormányzat a Napközi-otthonos Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde
közreműködésével biztosítja. Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díjakat külön
önkormányzati rendelet szabályozza.
9. §
Az étkeztetést meg kell szüntetni, ha:
a) az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig történt, vagy
b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább két hétig) nem vette
igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki, vagy
c) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi, vagy akadályozza, vagy
d) a személyi térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy
annak megfizetésére egyébként képes lenne.

4. Záró rendelkezések
10. §
(1)
(2)

E rendelet 2015. március hó 1. napján lép hatályba.
Hatályát veszti a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az egyes szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
9/2007.(IX.28.) önkormányzati rendelete
Forró Zsolt
polgármester

Polgár Beatrix
jegyző

1. melléklet a 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez
JÖVEDELEMNYILATKOZAT

A)Jövedelem típusa

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb munkaviszonyból származó
jövedelem
2. Társas
vagy
egyéni
vállalkozásból, őstermelői, illetve
szellemi és önálló tevékenységből
származó jövedelem
3. Alkalmi
munkavégzésből
származó jövedelem
4. Táppénz és gyermekgondozási
támogatások (terhességi gyermekágyi
segély, GYED, GYES, GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj)
5.

Nyugdíj és egyéb nyugdíjszerű
ellátások (öregségi, rokkantsági, baleseti
rokkantsági, özvegyi, szülői nyugdíj;
árvaellátás,
baleseti
hozzátartozói
nyugellátások;
rendszeres
szociális
járadék, átmeneti járadék, bányász
dolgozók egészségkárosodási járadéka,
rokkantsági
járadék,
politikai
rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék,
házastárs után járó jövedelempótlék)

6.

Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
(időskorúak járadéka, rendszeres szociális
segély, ápolási díj, adósságcsökkentési
támogatás,
munkanélküli
járadék,
álláskeresési járadék, álláskeresési segély,
képzési
támogatásként
folyósított
keresetpótló juttatás)

B) A
kérelmező

C) A kérelmezővel
közös háztartásban élő
CA)
házastárs
CB) egyéb rokon
(élettárs)
D) nettó jövedelme (Ft/hó)

E)
Összesen

7.

Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj,
szakképzéssel
összefüggő
pénzbeli
juttatások, nevelőszülői díj, szociális
gondozási
díj,
végkielégítés,
életjáradékból, föld és egyéb ingatlan
bérbeadásából származó jövedelem)

8.

Jövedelem összesen:

9.

Az összes jövedelmet csökkentő
tényezők (gyermektartásdíj, egyéb
rokontartás címén fizetett tartásdíj)

10. ÖSSZES NETTÓ
JÖVEDELEM
11. EGY FŐRE JUTÓ
JÖVEDELEM
A jövedelemről – a jövedelem típusának megfelelő – igazolást vagy annak másolatát
a kérelemhez mellékelni kell!
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális vagy a gyermekvédelmi eljárásban történő
felhasználásához, kezeléséhez.
Küngös, 20____, ______________hó ____nap
_________________________
kérelmező aláírása

2. melléklet az 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................
II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona
I.
Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .................
város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, 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: ...........
m2, 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 .................... hsz.
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe:
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete:
........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ............................ típus ............................. rendszám, a szerzés ideje:
............................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: .....................típus.....................rendszám, a szerzés ideje:
.......................
Becsült 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:
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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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3. melléklet a 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
rendkívüli települési támogatás megállapításához
1. Személyes adatok

Neve: ............................................................................................................................................ …….
Születési neve: .......................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................................
Születési hely, idő (év, hó, nap): .....................................................................................................
Lakóhelye: .............................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ...............................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ............................................................................................
Állampolgársága: ..................................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................................................
Fizetési számlaszám ( ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): ....................................................
A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ..................................................................................................
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

o szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
o EU kék kártyával rendelkező, vagy
o bevándorolt/letelepedett, vagy
o menekült/oltalmazott/hontalan.
1. A megállapítás jogcímére vonatkozó adatok (jelölje milyen célra kéri a támogatást):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok
A kérelmező családi körülménye:
o egyedül élő
o nem egyedül élő
A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai
A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma:
........................................................................................................................... …….fő.
A
Közeli
hozzátartozó
neve (születési
neve)

B
Anyja neve

C
Születési helye,
ideje
(év, hó, nap)

1.
2.
3.
4.
5.
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D
Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

E
Családi
kapcsolat
megnevezése

Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme
forintban:
L
2.

A
A jövedelem típusa
Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből közfoglalkoztatásból
származó:

3.

Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
Járási hivatal által folyósított
ellátások

5.
6.

7.

Egyéb jövedelem

8.

Összes jövedelem
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Kérelmező

C
A. családban élő közeli hozzátartozók

4. Kijelentem, hogy
o életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó, csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és
tartózkodási hellyel is rendelkezik),
o a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen
az enyémmel megegyező lakcímen élnek,
o a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
4.1. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése
alapján a szociális hatásköri gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
4.2. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.
4.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során
történő felhasználásához, a nyilvántartásban szereplő adatoknak az informatikai rendszerben
történő felhasználásához.
Kelt:…………………………..
……………………………………
kérelmező aláírása

……………………………………….
nagykorú hozzátartozó aláírása
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Nyilatkozat
Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogáról
lemondok.
Balatonakarattya,……év……………hó…………nap
………………………….
kérelmező aláírása
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