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Tisztelt Képviselőtestület!
I. A szociális törvény változásairól és a finanszírozás módosulásáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
módosításával az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális
ellátások biztosítása területén átalakul. A változások több lépcsőben kerülnek
bevezetésre. Néhány kisebb, jogalkalmazást elősegítő (pontosító) módosítás már 2015.
január 1-jén hatályba lépett, az átalakítást érintő fő szabályozási elemek március 1-jén
lépnek hatályba.
Az ellátórendszer 2015. március 1-jei átalakításához kapcsolódó változások.
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a
járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle
ellátástípus állapítható majd meg:
- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás a korábban
rendszeres szociális segélyre jogosultak egy részre erre válik jogosulttá).
A jogszabályváltozás miatt az aktív korúak ellátását 2015. február 28-ig felül kell
vizsgálni, az új ellátási jogosultságról határozatot kell hozni, majd az adatokat
rögzíteni kell az erre szolgáló elektronikus rendszerben. Az aktív korúak ellátásával
kapcsolatban keletkezett, folyamatban lévő ügyek ügyiratait darabszintű tételes
iratjegyzékkel át kell adnunk a járási hivatal számára. Az átadásra való felkészülés
komoly munkaterhet ró a Hatósági Iroda ügyintézőire.
Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is
a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:
- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel
megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),
- időskorúak járadéka,
- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott, és 100%-ban központi költségvetési
forrásból kifizetett szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági
feltételeiről az önkormányzatok szabadon dönthetnek az ún. települési támogatás
keretében. Az ellátások forrásának megteremtése érdekében módosult a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény is, a települési adóból származó bevételt fejlesztési célra és
a szociális ellátások finanszírozására, az iparűzési adóból származó bevétel különösen
a szociális ellátások finanszírozására használható fel.
Jelentős módosítás még, hogy a Szt. 2015. március 1-jétől nem tartalmaz
szabályozást:
- adósságkezelési szolgáltatásra,
- méltányossági ápolási díjra,
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- méltányossági közgyógyellátásra, valamint a
- lakásfenntartási támogatásra.
Ezeket az ellátásokat tehát a jövőben csak helyi rendelkezés alapján vehetik igénybe a
rászorulók.
A fentieken túl az önkormányzati segély (rendkívüli szociális segély) is megszűnik: a
rendkívüli élethelyzetre tekintettel is a települési támogatások keretében nyújtható
majd támogatás.
A települési önkormányzat képviselő-testületének a fentiek figyelembe vételével
legkésőbb 2015. február 28-áig kell megalkotnia rendeletét a települési támogatás
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének
szabályairól.
Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek
teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat
mérlegelési jogkörébe tartozik.
A szociális törvény módosítása magával vonzza az ellátások finanszírozási
rendszerének az átalakítását is.
Eddig a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összeg 80%-át, a rendszeres
szociális segély 90%-át, a lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás
kifizetett összegének 90%-át lehetett igényelni a központi költségvetésből, a
fennmaradó önrészre, valamint egyéb ellátásokra (pl. közfoglalkoztatási feladatok,
gyermekétkeztetés térítési díjának mérséklése, önkormányzati hatáskörben nyújtott
ellátások) pedig további támogatás illette meg az önkormányzatot, 2014-ben 68.899
eFt összegben.
2015. évben a támogatás a 32.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti
önkormányzatoknak jár csak, a támogatás összegét 60%-os arányban a tavalyi évben
biztosított önrész, 40 %-os arányban a lakosságszám alapján határozták meg.
A számított összeg 100 százalékban csak 18.000 Ft alatti adóerő-képesség alatt jár,
Dombóvár városa erre jogosult, mivel az egy lakosra jutó adóerő képesség Dombóvár
esetében 16.836,-Ft.
A szociális ellátásokra fordítható központi támogatás összege 105.161 eFt, melyből
fedezni kell a szociális törvény módosítása előtt megállapított ellátások önrészét, a
szociális és gyermekjóléti feladatok, közfoglalkoztatási feladatok állami támogatáson
kívüli részét, a bevezetett települési támogatásokat, a gyermekétkeztetés térítési
díjának szociális alapon történő egyedi mérséklését vagy elengedését.
Tekintettel arra, hogy az idén a szociális feladatok ellátása során a fent írt 105.161 eFtból gazdálkodhatunk, számításaink szerint az előző évi ellátotti létszám figyelembe
vételével hasonló nagyságú saját forrással számolhatunk majd. Természetesen az
iparűzési adóbevallások benyújtása után az önkormányzat adóerőképességét
felülvizsgálják, melynek változása esetén a következő évre az önkormányzati
rendeletünket is át kell tekintenünk.
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A 2015-ös évben a fentiek miatt javaslom az előző évben is biztosított szociális
ellátásokat megtartani, azzal, hogy a jogosultsági feltétek, valamint a folyósítás
részletszabályai az önkormányzati gazdálkodás érdekében kerüljenek módosításra.

II. Szociális ellátások rendszere
az önkormányzat rendeletében és az új rendelet-tervezetben
A szociális ellátásokról szóló rendelet tervezetben szerepelnek azok az ellátások,
amelyeket eddig részben vagy egészben a szociális törvény rendelkezései alapján
biztosítottunk, ilyen a lakásfenntartási támogatás, az önkormányzati segély, valamint
az adósságkezelési szolgáltatás, illetve azok az ellátások, amelyek bevezetéséről
korábban is önkormányzatunk döntött, ezek a szociális célú tűzifa támogatás, a
távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének a támogatása,
az utazási támogatás és az utazási költségtérítés, az iskolakezdési támogatás.
A rendelet tervezetben nem szerepel, a korábban az aktív korúak ellátásához, a
rendszeres szociális segély támogatáshoz kapcsolódó rendelkezések, a méltányos
közgyógyellátásra, valamint a HPV elleni védőoltás támogatására vonatkozó
szakaszok.
Az alábbiakban az egyes ellátásokra vonatkozó adatokról, illetve a szabályok
változásairól adok részletes tájékoztatást.
1. A lakásfenntartási támogatás
A lakásfenntartási támogatás az önkormányzattól elvárt egyik legfontosabb támogatási
típus, melyet önkormányzatunk is közvetlenül a Szt. rendelkezéseit alkalmazva adott.
Erre vonatkozóan a helyi rendeletünk nem is tartalmazott szabályokat. A Szt.
vonatkozó (38.§) szakaszának hatályon kívül helyezésével ez a támogatási forma
2015. március 1-jével megszűnik. Települési támogatásként javaslom bevezetni az új
szociális rendeletben.
Lakásfenntartási támogatás 2014. év
lakásfenntartási támogatás
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Összesen

fő
765
738
722
729
719
724
723
718
721
688
662
645

összeg
3 212 800
3 095 200
3 113 200
3 109 000
3 006 800
3 045 000
2 972 000
2 950 500
2 917 500
2 762 500
2 739 100
2 633 050
35 556 650,-Ft
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A 2015. január 1-jén folyamatban lévő, valamint a 2014. december 31-ét követően
lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult
ügyekben a lakásfenntartási támogatást egy év helyett legfeljebb a 2015. február 28áig terjedő időtartamra lehet megállapítani.
A fentiek szerint megállapított ellátásokkal kapcsolatos kifizetésekhez a központi
költségvetésből a 2014. évi szabályoknak megfelelően (azaz az érintett ellátások
kifizetett összegének 90%-ához) lehet igényelni támogatást.
A már megállapított normatív lakásfenntartási támogatás 2015. évre áthúzódó része
Január
2.295.100
581 fő

Február
2.045.350
518 fő

Március
1.821.900
464 fő

Április
1.644.000
424 fő

Május
1.454.800
374 fő

Június
1.356.900
319 fő

Július
1.192.500
318 fő

Augusztus
1.021.900
269 fő

Szeptember
632.300 Ft
171 fő

Október
329.800
89 fő

November
56.600
14 fő

Összesen: 13.851.150 Ft

A lakásfenntartási támogatás a jogosultsági feltétele volt korábban, hogy az egy
fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladhatta meg a nyugdíjminimum 250 %-át
(71.250,-), ezt a jövedelemhatárt javaslom csökkenteni, a nyugdíjminimum 200 %-ára
(57.000,-), az osztásnál pedig a háztartás tagjaival számolni. A támogatás összegének
megállapítása során a háztartás tényleges rezsiköltsége nem volt releváns, most
javaslom azt a háztartás összjövedelme és a rezsiköltség arányában fix összegekben
meghatározni (2500,-, 3500,- és 5000,-Ft), amely nem lehet több, mint a ténylegesen
számlával igazolt rezsiköltség.
A támogatást korábban egy évre kellet megállapítani, javaslom, hogy a támogatás a
kérelem benyújtását követő hónaptól kezdődően, az adott év december 31. napjáig
legyen megállapítható, így január 1-je a költségvetési tervezés, illetve a jövőbeni
rendeletmódosítások szempontjából fordulónap lehet.
Javaslom, hogy ne legyen jogosult lakásfenntartási támogatásra az önkormányzati
bérlakásban élő jogcím nélküli lakáshasználó, az, aki szociális célú tűzifa
támogatásban részesül a támogatás idejére, valamint az az aktív korú személy, aki
álláskeresőként nem működik együtt a Munkaügyi Kirendeltséggel.
2. Szociális célú tűzifa támogatás
A szociális célú tűzifa támogatás 2015. márciustól települési támogatásként adható.
2014. évben a segélyezési rendszerben kimutatható anyagi vonzata nem volt, eddig 81
esetben került megállapításra. Eddig az aktív korúak ellátására jogosult személy
kaphatta, javasolt jövedelemhez kötni, hogy ne kelljen a járástól igazolást beszerezni,
hogy részesül-e a kérelmező aktív korúak ellátásában. A jövedelemhatárt javaslom a
nyugdíjminimum 100 %-ában (28.500,-Ft) meghatározni, ugyanakkor a rászorulók
érdekében indokolt lehet a különös méltánylást jelentő esetek szabályozása is, amikor
a jövedelemhatártól függetlenül megállapítható az ellátás.
Újdonság még, hogy a kérelmek beadására augusztus 1-től március 31-ig van
lehetőség, és egy jogosult csak 2 alkalommal kaphat tűzifa segélyt. Javasolt, hogy a
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lakásfenntartási támogatás szünetelésének a megállapítása
rendelkezzünk arról, hogy 1 m3 tűzifa egy havi ellátásnak minősül.

szempontjából

3. Adósságkezelési szolgáltatás
2015. márciustól az Szt. nem tartalmaz erre vonatkozó rendelkezéseket települési
támogatásként maradhat fenn, biztosítása nem kötelező. A tavalyi évben ismételten
bevezetésre került a szociális ellátásaink közé az adósságkezelési szolgáltatás, ezt 2 fő
kérte, 31.465,-Ft összegben.
2015. évre áthúzódó adósságkezeléshez rendelt lakásfenntartási támogatás
/2014. december 31-ig megállapítottak alapján/
Január
20700

Február
20700

Március
16700

Április
11700

Május
11700

Június
8400

Összesen: 140.300 Ft

Július
8400

Augusztus
84000

Szeptember
8400

Október
8400

November
8400 Ft +
4 x8400

Október
9.485

November
9.485 FT
+4 x 9.485

+ 25.200 Ft 2016. évben

2015. évre áthúzódó adósságcsökkentési támogatás
/ 2014. december 31-ig megállapítottak alapján/
Január
87.915

Február
87.915

Március
57.330

Április
41.180

Május
41.180

Június
9.485

Összesn: 381.915.- Ft

Július
9.485

Augusztus
9.485

Szeptember
9.485

+ 28.455.-Ft 2016. évben

Javaslom települési támogatásként továbbra is fenntartani az adósságkezelési
szolgáltatást, azzal, hogy csökkenteni javaslom az adósságkezelésbe bevont tartozások
összegét, valamint az adósságcsökkentési támogatás összegét is 100.000,-Ft-ra (a
korábbi 200.000,-Ft helyett).
Adósság típusok:
a) vezetékes gázdíjtartozás
b) áramdíjtartozás
c) víz- és csatornahasználati díjtartozás
d) szemétszállítási díjtartozás
e) közös költség hátralék
f) lakbérhátralék
g) távhő-szolgáltatási díjtartozás
h) hitelintézettel kötött lakáscélú
kölcsönszerződésből fennálló hátralék

Összegük felső határa:
eddig:
200.000,- Ft
200.000,- Ft
100.000,- Ft
50.000,- Ft
50.000,- Ft
100.000,- Ft
100.000,- Ft
300.000,- Ft

javasolt:
60.000,60.000,20.000, 10.000,10.000,100.000,60.000,nem javasolt
fenntartani

Indokolt, hogy az adósságkezelési szolgáltatás során a továbbiakban is legyen
lehetőség családgondozásra, mely a továbbiakban is a Kapaszkodó Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ közreműködésével valósulna meg.
A támogatás feltételei szigorodnának azzal, hogy az önkormányzati támogatás
megfizetésére csak akkor kerülne sor, ha az adós az önrész megfizetését már igazolta,
az önrész megfizetésének az egy havi elmulasztása pedig a támogatás megszüntetését
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vonná maga után (korábban az önkormányzati támogatás folyósításának a
megszüntetésére csak három havi mulasztás után került sor, addig az önkormányzat
fizette a támogatást). További feltételként javaslom kötelezően előírni áram-, illetve
gázdíjtartozás esetén, az előrefizetős mérőóra felszereltetését a szolgáltatóval
(térítésmentesen).
4. Távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének
támogatása
2015. márciustól települési támogatásként maradhat fenn. 2014. évben 3 alkalommal
összesen 45.000,-Ft került kifizetésre ebből a célból. Jogosultsági feltételein
változtatni nem indokolt
5. Utazási támogatás
2015. márciustól települési támogatásként maradhat fenn a korábbi rendelet szerinti
utazási költségtérítés (pusztákról orvoshoz való beutazást segíti) és az utazási
támogatás (kismamabérlet) is. 2014. évben egyetlen ilyen kérelem érkezett
(buszbérletre). A támogatás jogosultsági feltételein és 90 %-os mértékén változtatás
nem indokolt.
6. Iskolakezdési támogatás
2015. márciustól települési támogatásként maradhat fenn. 2014-ben vezette be a
képviselő-testület a segélyezési formák közé ezt az ellátást, mely 474 gyermek részére
összesen 4.740.000,-Ft összegben került megállapításra.
Az iskolakezdési támogatásban eddig az részesülhetett, aki rendszeres
gyermekvédelmi támogatásra volt jogosult /→az egy főre jutó jövedelem nem haladta
meg a nyugdíjminimum 130 %-át (37.050,-Ft), a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény körében már ingyen tankönyvre, ingyenes iskolai étkezésre, és évi kettő
alkalommal 5.800,-Ft pénzbeli támogatásban részesültek/. Összege 10.000,-Ft volt.
Javaslom, hogy a fentiektől eltérően a jövőben az részesüljön iskolakezdési
támogatásban, aki a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosult, és a
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át, összege pedig 6.000,-Ft legyen.
7. Rendkívüli települési támogatás
A 2015. március előtt hatályos Szt-ben és rendeletünkben ez volt az önkormányzati
segély. A települési támogatásokkal kapcsolatban az Szt. által szabott egyetlen
kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles
nyújtani.
Jelenleg készpénzben és Erzsébet-utalvány formájában önkormányzati segély a
szociálisan rászorult családnak egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal adható.
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Az első és második alkalommal 5 000.-Ft összegű, a harmadik és a negyedik
alkalommal 4 000.-Ft összegű önkormányzati segély állapítható meg. Önkormányzati
segélyként adható továbbá a temetési segély, melynek összege 13.500,-Ft, illetve évi
egy alkalommal 5000,-Ft gyógyszerköltségekre.
Önkormányzati segély kifizetések 2014. évben

pénzbeli kifizetés
(temetési segély)
természetbeni kifizetés

47 alkalommal

531.500,- Ft

2266 alkalommal
Összesen:

10.339.000,- Ft
10.870.500,- Ft

Önkormányzati segélyre eddig az volt jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
130%-át. (37.050,-) Ezt a jövedelemhatárt javasoljuk megtartani. Javasolt módosítás
az, hogy annak a jogosultnak, aki tartós vagy időszakos létfenntartási gondja
enyhítésére kéri a rendkívüli települési támogatást, annak a támogatás kéthavonta
legyen nyújtható.
8. Köztemetésköltségeinek a megtérítése alóli mentesítés
Továbbra is szerepel az Szt-ben (48. §) a köztemetés. A rendeletben szabályozottak szerint a
köztemetés költségeinek a megtérítése alól mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt a
képviselőtestület.
Köztemetést 2014-ben 19 fő kérte, erre összesen: 1.943.477,- Ft-ot fizettünk ki, mentesítés a
költségek megtérítése aló azonban nem volt.

III.
Az önkormányzati rendelet-tervezetének
előzetes hatásvizsgálata
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a
jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett
előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem:
1. A tervezett önkormányzati
költségvetési hatásai:

rendelet

várható

társadalmi,

gazdasági,

A teljes mértékben önkormányzati forrásokból fenntartott pénzbeli és természetbeni
szociális ellátási rendszer javasolt kialakítását célzott, a valóságos szükségleteket
feltérképező vizsgálat alapozta meg, mely során áttekintettük, hogy milyen igény volt
a korábbi ellátásokra, a képviselő-testület hány esetben és milyen összegben állapította
meg azokat. A szociális ügyintézők előtt személyesen is ismert nagyszámú
segélyezettre tekintettel az ellátások szükségessége mellett foglaltunk állást. 2015-ben
a központi költségvetésből a települési támogatásokra fordítható összeg Dombóvár
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város esetében megközelíti a tavalyi évben e célra biztosított forrásokat, melynek
megfelelően önkormányzatunk 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetében az
ellátások biztosításához szükséges költségvetési forrást betervezte.
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendelet-tervezet alapján települési támogatást nyújthat a képviselőtestület a
gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez, a betegséghez, balesethez kapcsolódó
kiadásokhoz, a gyógyszerköltségekhez, az egészségügyi intézménybe való eljutáshoz,
így közvetve hatással lehet az érintettek egészségi állapotának javítására.
3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló
hatása:
A rendeletben foglaltak adminisztratív többletterhet nem jelentenek, tekintettel arra,
hogy a tervezetben foglalt települési támogatásokat a február 28-ig hatályos
önkormányzati rendeletünk is tartalmazta más elnevezéssel, a szociális ellátásokkal
kapcsolatos feladatokat korábban is a Hatósági Iroda munkatársai látták el.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A szabályozás alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítottak.
Tekintettel arra, hogy az aktív korúak ellátása március 1-től a járási hivatalhoz kerül, a
Hatósági Irodában megtörtént munkakörök felülvizsgálata, mely alapján a jövőben a
szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatokat a korábbi 4 fő helyett 3,5 fő ügyintéző
fogja ellátni. Az ellátások fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi
költségvetésében biztosította.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A rendelet-tervezet elfogadásával a képviselőtestület törvényi kötelezettségének tesz
eleget, mivel annak megalkotását és a megalkotás 2015. február 28-i határidejét a Szt.
134/E. §-a írja elő.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet
elfogadására.

Kiss Béla
alpolgármester

10

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
_______/2015. (___) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete , a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1)
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32.§ (1) b) pontjában, 32. §
(3) bekezdésében, 45 §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134/E.
§-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltató Központ szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatkörét.
2. Szociális ellátások
2.§
(1) A képviselő-testület szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott
feltételek szerint települési támogatást, rendkívüli települési támogatást, valamint
a köztemetés költségeinek a megtérítése alóli mentesítést (a továbbiakban együtt:
szociális ellátások) állapít meg.
(2) A képviselő-testület az Szt. 45. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezése alapján
települési támogatást nyújt az alábbi ellátások formájában:
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez ( a továbbiakban
lakásfenntartási támogatás),
c) a fűtés költségeihez szociális célú tűzifa támogatás formájában,
b) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó adósságot felhalmozó személyek részére
(a továbbiakban: adósságkezelési szolgáltatás),
d) a távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszereléséhez,
e) az utazási költségekhez,
f) az iskolakezdés költségeihez.
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(3) A képviselő-testület az Szt. 45. § (3) és (4) bekezdései alapján rendkívüli
települési támogatást nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személy részére.
(4) A képviselő-testület az Szt. 48. § alapján a köztemetés költségeinek megtérítése
alól mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.
3.A szociális ellátás hatásköri szabályai
3.§
A képviselő-testület a szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre
ruházza át.
4.Az ellátások megállapításának szabályai
4.§
(1) A szociális ellátások iránti kérelmeket a Dombóvári Közös Önkormányzati
Hivatal Ügyfélszolgálatán kell előterjeszteni.
(2) A szociális ellátások iránti kérelmeket, amennyiben e rendelet másképp nem
rendelkezik, évközben folyamatosan lehet benyújtani.
(3) A kérelem elbírálásához a kérelmezőnek az adott szociális ellátási formára
vonatkozó, e rendelet függeléke szerinti kérelmet, nyilatkozatot kell benyújtania.
Az egyes ellátások igényléséhez felhasználható nyomtatványok e rendelet szerint
a) lakásfenntartási támogatáshoz 1. függelék szerinti kérelem,
b) szociális célú tűzifa támogatáshoz 2. függelék szerinti kérelem,
c) adósságkezelési szolgáltatáshoz 3. függelék szerinti kérelem,
d) a távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszereléséhez 4.
függelék szerinti kérelem,
e) az utazási költségekhez 5. függelék szerinti kérelem,
f) az iskolakezdés költségeihez 6. függelék szerinti kérelem,
g) rendkívüli települési támogatáshoz 7. függelék szerinti kérelem,
h) köztemetés költségei alóli mentesítéshez 8. függelék szerinti kérelem,
i) vagyonnyilatkozat 9. számú függelékben.
(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegét a rendelet 10. függeléke
tartalmazza.
(5) A kérelem elbírálásához a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a
kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét, a nem havi
rendszerességgel szerzett, illetve a vállalkozásból származó jövedelem esetén a
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kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát
kell igazolni.
(6) A jövedelem igazolható
a) a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló
munkáltatói igazolással,
b) munkanélküli ellátásról a munkaügyi kirendeltség által a kérelem benyújtását
megelőző hónapban folyósított ellátásról kiadott igazolással,
c) társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a folyósító szerv
által kiadott igazolással, vagy
d) vállalkozó esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott igazolással,
a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó
alapjáról.
(7) Ha az ügyfél a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központot keresi meg, úgy ez az intézmény köteles bármely ellátási forma
igényléséhez segítséget nyújtani.
5. Az ellátások folyósításának és ellenőrzésének szabályai
5.§
(1) A szociális ellátások megállapításának szabályszerűségét legalább félévente
ellenőrizni kell. Az ellenőrzés szúrópróbaszerűen a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások megállapítására irányuló eljárások legalább 5%-ára terjed ki, a
kérelem felvételétől az eljárás befejezéséig a munkafolyamat minden részletére.
(2) Az ellenőrzésről feljegyzést kell készíteni, amelyben meg kell határozni az
esetleges hibák kijavításának határidejét és annak felelősét. Az ügyintézőknek a
hibák kijavításáról az ellenőrzést követő 15 napon belül írásos visszajelentési
kötelezettségük van.
(3) Az ezzel megbízott belső szervezeti egység ügyintézője a havi utalás előtt a
szociális ellátások tekintetében az illetékes szociális ügyintézőkkel egyeztetést
végez.
(4) A szociális ellátások utalása minden hónap 5. napjáig történik, kivéve az
adósságcsökkentési támogatás utalását, melyet az adós önrészének igazolt
megfizetését követően, minden hónap 20. napjáig kell utalni.
(5) A jegyző által kijelölt személy az ezzel megbízott belső szervezeti egység által
kiutalásra kerülő szociális ellátások szakmai teljesítését a havi utalás során
minden esetben igazolja.
(6) Az ellenőrzéskor talált hibákat az utalás előtt azonnal, de legkésőbb három napon
belül ki kell javítani.
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(7) Amennyiben a szociális ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények
vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, vagy
annak gyanúja merül fel, hogy a jogosult az ellátást nem rendeltetésének
megfelelően használja fel, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni,
majd ezt követően az ellátást haladéktalanul felül kell vizsgálni.
II. Fejezet
Települési támogatások
6. Lakásfenntartási támogatás
6.§
(1) A képviselő-testület települési támogatásként a szociálisan rászoruló háztartások
részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló
helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez
lakásfenntartási támogatás nyújt.
(2) A lakásfenntartási támogatás az áram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az
albérleti díjhoz, a közös költséghez (a továbbiakban együtt: rezsiköltség)
elsősorban természetbeni ellátásként nyújtott támogatás.
(3) A lakásfenntartási támogatást elsősorban azon rendszeres kiadásokhoz kell
nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a
legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(4) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az
egy főre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és
háztartás tagjai számának a hányadosával.
(5) A lakásfenntartási támogatás összege havonta
a) 2500,-Ft, ha a háztartás összjövedelme és a rezsiköltség aránya nem haladja
meg a háztartás összjövedelmének a 25 %-át,
b) 3500,-Ft, ha a háztartás összjövedelme és a rezsiköltség aránya meghaladja a
a háztartás összjövedelmének a 25 %-át, de annak 40 %-át nem éri el,
c) 5000,-Ft, ha a háztartás összjövedelme és a rezsiköltség aránya meghaladja a
háztartás összjövedelmének a 40 %-át,
de nem lehet több, mint azon tényleges havi rezsiköltség, amit a jogosult közüzemi
számlával igazolt.
(6) A lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelemhez mellékelni kell
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a) a háztartás tényleges havi rezsiköltségét, különösen az áram-, víz- és
gázfogyasztás, távhő-szolgáltatás, csatornahasználat, szemétszállítás díja, a
lakbér vagy albérleti díj, a közös költség összegét igazoló, a kérelem
benyújtását megelőző, egy hónapnál nem régebbi számlákat, bizonylatokat,
b) a lakás használatának jogcímét alátámasztó iratot, így különösen tulajdoni
lapot, bérleti szerződést, lízing szerződést, használati szerződést,
lakáshasználatot megállapító jogerős bírósági határozatot, továbbá
c) a háztartás tagjaira vonatkozó vagyonnyilatkozatot.
(7) A lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtását követő hónaptól kezdődően,
az adott év december 31. napjáig állapítható meg.
(8) A lakásfenntartási támogatás folyósítása a kérelem benyújtását követő hónaptól
kezdődően a szolgáltató felé történik, és annak összegét a támogatással érintett
költség tekintetében a szolgáltató írja jóvá.
(9) Azon jogosultak esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő
készülék működik, a lakásfenntartási támogatást, vagy annak egy részét
elsősorban erre a számlára, természetben, a készülék működtetését lehetővé tévő
formában kell nyújtani.
(10) Amennyiben a jogosult azon közüzemi számláján, amelyre a lakásfenntarási
támogatás folyósítása történik, túlfizetés keletkezik, a túlfizetés összege a
jogosultat illeti meg, azt részére a szolgáltató kifizetheti.
(11) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön
lakásnak kell tekintetni a társbérletet, és a jogerős bírói határozattal megosztott
lakás lakrészeit.
(12) Nem jogosult lakásfenntartási támogatásra
a) az a személy, vagy az akinek a háztartásában élő személy önkormányzati
bérlakásban élő jogcím nélküli lakáshasználó,
b) az a személy, vagy az akinek a háztartásában élő személy szociális célú
tűzifa támogatásban részesül, a támogatás idejére,
c) az a személy, vagy az akinek a háztartásában élő személy adósságcsökkentési
támogatásban részesül, az adósságcsökkentési támogatás folyósítása alatt.
valamint
d) az az aktív korú személy vagy az akinek a háztartásában élő személy
álláskeresőként, illetve munkanélküliként munkahely keresés céljából nem
működik együtt a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltségével.
(13) A lakásfenntartási támogatást és annak folyósítását meg kell szüntetni
a) ha a jogosult lakcíme a támogatás folyósítása alatt megváltozik, vagy
b) ha a jogosult elhalálozott, vagy
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c) ha a jogosult, valamint a háztartásában élő személyek jövedelmi vagy
vagyoni viszonyaiban a lakásfenntartási támogatásra irányadó,
jövedelemhatárt érintő változás következik be,
a változás hónapját követő hónaptól.
(14) A jogosult a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Dombóvári Közös
Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatát.
7.Szociális célú tűzifa támogatás
7.§
(1) A képviselő-testület települési támogatásként szociális célú tűzifa támogatást
biztosíthat önkormányzati tulajdonú ingatlanról kitermelt, tűzifaként
hasznosítható faállomány összmennyisége erejéig természetbeni ellátás
formájában.
(2) Szociális célú tűzifa támogatásra jogosult az a személy
a) aki a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja,
b) a családjában két vagy ennél több gyermeket nevel,
c) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, továbbá
d) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
(3) A (2) bekezdés c) pontjában foglalt egy főre jutó havi jövedelem megegyezik a
háztartás összjövedelmének és háztartás tagjai számának a hányadosával.
(4) Különös méltánylást érdemlő esetben az a személy is részesíthető szociális célú
tűzifa támogatásban, aki a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg. E
bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlő eset az olyan esemény
vagy élethelyzet amelyre tekintettel a kérelem elutasítása az eset körülményeit
mérlegelve rendkívül méltánytalan lenne, különösen a fogyatékosság, betegség,
baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb
rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte,
bekövetkezése. A különös méltánylást érdemlő körülményt igazolni kell.
(5) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmeket augusztus 1-től március 31-éig
lehet benyújtani, melyhez mellékelni kell a háztartás tagjaira vonatkozó
vagyonnyilatkozatot is.
(6) A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
állapítható meg évente legfeljebb kettő alkalommal
a) a (2) bekezdés szerinti esetben alkalmanként legfeljebb 2 m3,
b) a (4) bekezdés szerinti esetben alkalmanként legfeljebb 1 m3
tűzifa mennyiségig.

16

(7) A 6.§ (12) b) pontja tekintetében 1 m3 szociális célú tűzifa egy havi ellátásnak
minősül.
(8) A tűzifa házhozszállításáról a támogatásra jogosult személy köteles gondoskodni.
8. Adósságkezelési szolgáltatás
8.§
(1) A képviselő-testület települési támogatásként adósságkezelési szolgáltatást nyújt,
melynek célja a közüzemi szolgáltatókkal való együttműködésen keresztül a
lakosság adósságterheinek enyhítése, az adósságok felhalmozódásának
megelőzése. Az adósságkezelési szolgáltatás lakhatást segítő ellátás, amely a
lakhatással kapcsolatban felhalmozódott hátralékok kezelésével valósul meg.
(2)

Az adósságkezelési szolgáltatás
adósságcsökkentési támogatásból áll.

adósságkezelési

tanácsadásból

és

(3) A képviselő-testület az adósságkezelési tanácsadást a „Kapaszkodó” Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ (7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.) útján
biztosítja.
(4) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani a
„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központnál működő
adósságkezelési tanácsadóhoz.
(5) A kérelemnek tartalmaznia kell a támogatást kérő nyilatkozatát
a) lakásban tartózkodásának jogcíméről, a lakás nagyságáról,
b) a kérelmezővel közös háztartásban élők számáról,
c) a háztartás tagjainak jövedelméről,
d) a háztartás tagjainak vagyonáról,
e) azon adósságának jogcíméről és összegéről, amelynek kezelését kéri,
r) arról, hogy vállalja az adósság és az adósságcsökkentési támogatás közötti
különbözet önrészként történő megfizetését,
g) arról, hogy vállalja az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt, továbbá
h) a kérelmező hozzájáruló nyilatkozatát személyes adatai kezeléséhez.
(6) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelemhez csatolni kell
a) a hitelező (közüzemi szolgáltató, társasházi közös képviselő) által kiállított
iratot az adósság jogcíméről és összegéről, vagy a közüzemi szolgáltatás
kikapcsolásának tényéről,
b) a háztartásban élő tanköteles gyermek, valamint a nappali tagozaton
felsőfokú
tanulmányokat folytató
nagykorú
gyermek
esetében
iskolalátogatási igazolást, amely utóbbi esetében tartalmazza a folyósított
ösztöndíjat is,
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c) munkanélküli esetén a Munkaügyi Kirendeltség által kiállított igazolást a
regisztrálás tényéről és a folyósított ellátásról,
d) elvált vagy különélő családi állapotú kérelmező esetében a
gyermektartásdíjról rendelkező jogerős bírói ítéletet,
e) a háztartásban élő tartósan beteg vagy fogyatékos személy esetében a
fogyatékosságról vagy rokkantságról szóló igazolást, valamint
f) az adósságcsökkentési támogatással érintett lakás nagyságát igazoló iratot.
(7) A (6) bekezdésben foglalt iratok igényléséhez, beszerzéséhez az adósságkezelési
tanácsadó az adós kérelmére segítséget nyújt.
(8) Az adósságkezelési tanácsadó a kérelmező életkörülményeiről, vagyoni
viszonyairól részletes helyszíni környezettanulmányt készít, melynek célja annak
megállapítása, hogy az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonással a
kérelmező fizetőképessége helyreállítható-e.
(9) Amennyiben az adós az adósságcsökkentési támogatás jogosultsági feltételeinek
megfelel, köteles az adósságkezelési tanácsadáson való részvételre
megállapodást kötni, és annak megfelelően az adósságkezelési tanácsadáson
részt venni.
(10) Az adósságkezelési tanácsadó az adósságkezelési tanácsadás keretében, az
alábbi feladatokat látja el
a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről,
b) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását,
fizetési kapacitását és készségét, ennek alapján javaslatot tesz az
adósságcsökkentési támogatás folyósításának ütemezésére,
c) az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal írásbeli megállapodást (a
továbbiakban: adósságkezelési megállapodás) köt,
d) az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal rendszeres kapcsolatot tart és
szükség szerint, de legalább havonta egy személyes találkozás útján
folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban
foglaltak betartását,
e) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó
döntés módosítását,
f) adósonként nyilvántartja az adósságkezelésbe bevont hátralékok, valamint a
teljesített adósságtörlesztés összegét.
(11) Amennyiben az adós az adósságcsökkentési támogatás jogosultsági feltételeinek
megfelel, az adósságkezelési tanácsadó a kérelem benyújtását követő 30 napon
belül
a) a kérelmet,
b) az (5) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat,
c) a (6) bekezdésben meghatározott igazolásokat,
d) a környezettanulmányt,
e) az adósságkezelési megállapodást, valamint
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f) az adósságkezelési tanácsadó javaslatát az adósságcsökkentési támogatás
összegére és folyósításának ütemezésére
továbbítja a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatának.
(12) A benyújtott iratok alapján 15 napon belül dönteni kell az adósságcsökkentési
támogatásra való jogosultságról, a támogatás összegéről és folyósításának
ütemezéséről.
(13) Adósságcsökkentési támogatásra az a személy jogosult,
a) akinek
aa) az összes adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek a (16)
bekezdésben meghatározott adósságtípusok közül fennálló tartozása
legfeljebb hat havi, vagy
ab) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló
esetén 200 %-át, és sem a kérelmező, sem a vele együtt élő személy nem
rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal, valamint
c) akinek esetében a támogatással érintett lakás nagysága komfortfokozattól
függetlenül
ca) ha a háztartásban egy vagy kettő személy lakik, a 60 m2-t,
cb) ha a háztartásban három vagy négy személy lakik, a 70 m2-t,
cc) minden további személy esetén további 5 m2-rel növelt területet,
cd) családi ház esetében, függetlenül attól, hogy a háztartásban hány
személy lakik, a 100 m2-t,
nem haladja meg, továbbá
d) aki vállalja az adósság és az adósságcsökkentési támogatás közötti
különbözet önrészként történő megfizetését.
(14) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke legfeljebb az összes adósság 75 %-a,
összege legfeljebb 100.000,- Ft.
(15) Az adósságcsökkentési támogatás vissza nem térítendő szociális támogatásnak
minősül.
(16) Az adósságcsökkentési támogatásba bevonható adósság típusok
a) vezetékes gázdíj-tartozás, melynek az adósságcsökkentési támogatás
megállapítása során figyelembe vehető összege legfeljebb 60.000,-Ft,
b) áramdíjtartozás, melynek az adósságcsökkentési támogatás megállapítása
során figyelembe vehető összege legfeljebb 60.000,-Ft,
c) víz- és csatornahasználati díjtartozás, melynek az adósságcsökkentési
támogatás megállapítása során figyelembe vehető összege legfeljebb
20.000,- Ft,
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d) szemétszállítási díjtartozás, melynek az adósságcsökkentési támogatás
megállapítása során figyelembe vehető összege legfeljebb 10.000,- Ft,
e) közös költség hátralék, melynek az adósságcsökkentési támogatás
megállapítása során figyelembe vehető összege legfeljebb 10.000,- Ft,
f) lakbérhátralék, melynek az adósságcsökkentési támogatás megállapítása
során figyelembe vehető összege legfeljebb 100.000,- Ft
g) távhő-szolgáltatási díjtartozás, melynek az adósságcsökkentési támogatás
megállapítása során figyelembe vehető összege legfeljebb 60.000,- Ft.
(17) Amennyiben a kezelendő adósságok együttes összege meghaladja a (14)
bekezdésben megállapított összeget, akkor ahhoz az adósságtípushoz kell a
támagotást nyújtani, amely a leginkább veszélyezteti az adós lakhatási feltételeit,
ennek megállapítása során figyelembe kell venni az adósságkezelési tanácsadó
javaslatát.
(18) A támogatás az adós vállalásától függően nyújtható
a) egy összegben, vagy
b) legfeljebb 12 havi részletben.
(19) Az adósságcsökkentési támogatás folyósításának időtartama megegyezik az
adós által a (18) bekezdésben foglaltaknak megfelelően vállalt önrész
megfizetésének időtartamával. Az adósságcsökkentési támogatás egy összegben
történő kifizetésére kizárólag az önrész megfizetését követően kerülhet sor.
(20) Az adósságcsökkentési támogatás havi részletének a kifizetésére kizárólag az
adott havi önrész igazolt megfizetését követően kerülhet sor. Az adósnak az
önrész megfizetéséről szóló igazolást minden hónap 10. napjáig be kell mutatnia
adósságkezelési tanácsadónak, aki a hónap 15. napjáig erről értesíti a Dombóvári
Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatát.
(21) Amennyiben a kezelendő adósság részben vagy egészben vezetékes gázdíj- vagy
áramdíjtartozásból áll, a támogatás további feltétele, hogy az adósnál előrefizetős
gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék kerüljön felszerelésre. Az
adósságcsökkentési támogatás folyósítása az előrefizetős mérőóra felszerelését
követően kezdődhet meg úgy, hogy az adósságcsökkentési támogatást vagy
annak meghatározott részét a készülék működtetését lehetővé tévő formában
természetben kell nyújtani.
(22) Méltányosságból engedélyezhető, hogy az adósságcsökkentési támogatás
folyósítása megkezdődjön, abban az esetben ha az előrefizetős mérőkészülék
felszerelése a szolgáltató késlekedése miatt nem történt meg.
(23) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adós köteles együttműködni
az adósságkezelési tanácsadóval. Az együttműködés során az adós köteles
a) hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi
megismeréséhez és nyilvántartásához,
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b) aktívan közreműködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában,
c) az adósságkezelési megállapodásban foglaltak szerint, de havonta legalább
egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és tájékoztatni az
adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról,
d) az adósságcsökkentési támogatásról szóló jogerős határozat birtokában a
hitelezővel szerződést kötni a tartozása megfizetéséről, továbbá
e) az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt a körülményeiben
bekövetkezett változásról az adósságkezelési tanácsadót 15 napon belül
tájékoztatni.
(24) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett
összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult
a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe,
b) az adósságkezelési tanácsadóval nem működik együtt,
c) az általa választott adósságtörlesztés egyhavi részletét nem teljesíti, vagy
d) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a
lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének egy
hónapig nem tesz eleget.
(25) Az adósságcsökkentési támogatás a (24) bekezdésben foglaltak szerinti
megszüntetésétől számított 36 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.
(26) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás
lezárásától – ide nem értve a (24) bekezdés szerinti megszüntetést – számított 24
hónapon belül adósságkezelési szolgáltatásban ismételten nem részesülhet.
9. A távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének
támogatása
9.§
(1) A képviselő-testület települési támogatást nyújt a távhővel fűtött lakások fűtési
költségmegosztóval való felszereléséhez. A támogatás célja a távhővel ellátott
épületek lakásonkénti hőfogyasztásának mérésére alkalmas eszközök
felszerelésének, beszerelésének elősegítése a fűtéskorszerűsítés érdekében.
(2) Az (1) bekezdésében foglalt támogatás a távhővel fűtött lakásnak a
távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/A. § 4. pontja szerinti fűtési
költségmegosztóval (a továbbiakban: fűtési költségmegosztó) való
felszerelésével kapcsolatban felmerülő, számlával igazolt költségek után
lakásonként egy alkalommal pénzbeli ellátás formájában adható. A támogatás az
önkormányzat költségvetésében erre a célra elkülönített előirányzat erejéig a
kérelmek benyújtásának időpontja szerinti sorrendben adható.
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(3) Az (1) bekezdésében foglalt támogatásra az a személy jogosult, aki megfelel a
lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételeinek.
(4) Az (1) bekezdésében foglalt támogatásban a lakás tulajdonosa vagy
haszonélvezője részesülhet, ha lakóhelye vagy tartózkodási helye az érintett
lakásban van.
(5) Az (1) bekezdésében foglalt támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.
(6) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás iránti kérelemhez csatolni kell
a) a lakás fűtési költségmegosztóval való felszerelésével kapcsolatban felmerült
számlák eredeti példányát,
b) a lakóépület tulajdonosi közösségét képviselő nyilatkozatát a fűtési
költségmegosztó felszerelésével kapcsolatban felmerült költségekről,
amennyiben annak beszerzése nem lakásonként, hanem a tulajdonosi
közösség részéről közösen történt, valamint
c) a távhőszolgáltató igazolását arról, hogy a lakásban a fűtési díjmegosztási
arányok meghatározása fűtési költségmegosztók alkalmazásával történik.
(7) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás összege a fűtési költségmegosztó
beszerzésével, beszerelésével vagy beépítésével kapcsolatban felmerült összes
költség 50%-a, de legfeljebb
a) 15.000,-Ft a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/A. § 4.
pontjának a) és b) alpontja szerinti fűtési költségmegosztó esetén,
b) 150.000,-Ft a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/A. § 4.
pontjának c) alpontja szerinti fűtési költségmegosztó esetén.
10. Utazási támogatás
10. §
(1) A képviselő-testület települési támogatásként utazási költségtérítést nyújt a
Dombóvár város közigazgatási területéhez tartozó külterületi lakott területeken
(különösen Mászlony, Szilfás, Kiskonda, Szarvasd, Nagykonda) állandó
lakcímmel rendelkező azon személy részére, akinek a családjában az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130%-át, és Dombóváron orvos által igazoltan egészségügyi
ellátásban részesült. Az utazási költségtérítés mértéke, a jogosult lakcíme és
Dombóvár közötti utazásra fordított költség 90%-a.
(2) Az utazási költségtérítés iránti kérelem az egészségügyi ellátás igénybevételétől
számított 30 napon belül nyújtható be a Dombóvári Közös Önkormányzati
Hivatal Ügyfélszolgálatán.

22

(3) Az utazási költségtérítést kérelmezőnek igazolnia kell az egészségügyi ellátás
igénybevételét, és csatolnia kell az utazást igazoló menetjegyét, valamint a
kérelemben feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat.
(4) Amennyiben az egészségügyi ellátást 16 éven aluli gyermek veszi igénybe, az (1)
bekezdés szerinti költségtérítésre a kísérője is jogosult, ha megjelenését az orvos
igazolja.
(5) Nem jár utazási költségtérítés annak, aki más jogcímen díjmentes utazásra
jogosult.
11.§
(1) A képviselő-testület települési támogatásként utazási támogatást nyújt,
természetbeni ellátásként autóbuszbérlet formájában annak a személynek, akinek
3 éven aluli gyermeke van, terhességi-gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási
segélyt vagy gyermekgondozási díjat kap és egyéb jövedelemmel nem
rendelkezik.
(2) Az utazási támogatás mértéke megegyezik az önkormányzat által beszerzett
buszbérlet ára, és a kérelmező által fizetendő 1.000.-Ft saját erő különbségével.
(3) Az utazási támogatás feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó
havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 350 %-át.
(4) Utazási támogatás csak a dombóvári helyi tömegközlekedési eszköz
igénybevételéhez adható.
(5) Az utazási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a terhességi-gyermekágyi segélyben, vagy gyermekgondozási díjban
részesülő személy esetében az ellátásról a kifizetőhely által kiállított
igazolást,
b) a család jövedelemigazolását,
c) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező az (1) bekezdésben foglalt ellátások
mellett egyéb jövedelemmel nem rendelkezik, valamint
d) a kérelmezővel élő gyermek személyazonosságát, életkorát és lakcímét
igazoló iratot.
(6) Az utazási támogatás iránti kérelmet bármely hónap 15. napjáig nyújtható be.
Támogatás a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától három hónap
időtartamra állapítható meg. Az autóbuszbérletet minden hónap 5. napjáig lehet
átvenni a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán. A
határidő elmulasztása a támogatás megszűnését vonja maga után.
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(7) A kérelmező a jogosultság fennállásában bekövetkező változást 15 napon belül
köteles bejelenteni. Amennyiben ezt elmulasztja, a változás bekövetkezése
napjáig visszamenőleg köteles az autóbuszbérlet árát visszafizetni.
11. Iskolakezdési támogatás
12.§
(1)

A Képviselőtestület települési támogatásként évente egy alkalommal
iskolakezdési támogatást nyújt. Iskolakezdési támogatásra jogosult Iskolai
Erzsébet-utalvány formájában az a szülő, nevelőszülő, gyám, aki a köznevelési
intézménybe járó gyermekre való tekintettel rendszeres gyermekvédelmi
támogatásra nem jogosult, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

(2) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet a tárgyév július 1. napját követően
szeptember 30. napjáig lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a
köznevelési intézmény 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy az
intézménnyel a jogviszony a kérelem beadásakor fennáll.
(3) Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 6.000,- Ft.
12. Rendkívüli települési támogatás
13.§
(1) A képviselő-testület rendkívüli települési támogatásban részesítheti azokat a
személyeket, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról nem tudnak
gondoskodni, vagy a (4) bekezdésben meghatározott alkalmanként jelentkező,
nem várt többletkiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi
segítségre szorulnak.
(2) A rendkívüli települési támogatást elsősorban természetbeni ellátásként Erzsébetutalvány vagy Start-munkaprogram keretében megtermelt termény formájában
kell nyújtani, szükség szerint azonban készpénzben is nyújtható.
(3) Létfenntartást veszélyeztető körülmények, különösen
a) a kérelmező időszakosan vagy tartósan létfenntartási, megélhetési gondokkal
küzd,
b) a kérelmező havi gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 30%-át és ezt saját névre kiállított
igazolással, recepttel igazolja;
c) a kérelmező nyugdíjazása igazoltan 30 napnál régebb óta folyamatban van,
és ellátásban nem részesül.
(4) Alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadásnak minősül
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a) betegséghez;
b) halálesethez;
c) elemi kár, különösen a jégeső, az árvíz, a belvíz, a fagy, a homokverés, az
aszály, a hó-, a jég- és a széltörés, a vihar, a földrengés, valamint a természeti
vagy a biológiai eredetű tűz elhárításához;
d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához;
e) iskoláztatáshoz;
f) a gyermek fogadásának előkészítéséhez;
g) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz;
h) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez
kapcsolódó kiadás.
(5) Rendkívüli települési támogatásban – a (10) bekezdésben szabályozott,
halálesethez kapcsolódóan kért támogatás kivételével – az a jogosult részesíthető,
akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.
(6) Rendkívüli települési támogatás egy naptári évben egy család tagjai részére
legfeljebb négy alkalommal adható, az első és második alkalommal 5.000,-Ft
összegben, a harmadik és a negyedik alkalommal 4.000,-Ft összegben állapítható
meg.
(7) Annak a jogosultnak, aki a 3.§ (a) bekezdésére hivatkozással létfenntartási gondja
enyhítésére kéri a rendkívüli települési támogatást, a támogatás a (6)
bekezdésben foglaltak szerint kéthavonta Erzsébet-utalvány formájában
nyújtható.
(8) Rendkívüli települési támogatásként a tárgyévben egy alkalommal külön kérelem
benyújtása nélkül jogosult a Start-munkaprogram keretében megtermelt
terményekből álló, a jogosultak számára tekintettel összeállított
élelmiszercsomagra az, aki a tárgyévben legalább egy alkalommal készpénzben
vagy Erzsébet-utalvány formájában rendkívüli települési támogatásban részesült.
A termények betakarítását követően a polgármester határozza meg, hogy a
tárgyév mely napjáig rendkívüli települési támogatásban részesülők jogosultak
élelmiszercsomagra. A jogosultakat értesíteni kell az élelmiszercsomag
átvételnek időpontjáról és helyszínéről, az átvételt dokumentálni kell.
(9) A rendkívüli települési támogatás kivételes méltánylást érdemlő esetben évi egy
alkalommal akkor is megállapítható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó
jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
130%-át, de nem éri el annak 200%-át. Kivételes méltánylást érdemlő esetnek a
(3) és (4) bekezdésben szabályozott körülmények, valamint 8 napon túl gyógyuló
baleset, gyógyászati segédeszköz beszerzése minősülnek, amely állapotok
fennállását orvosi igazolással, zárójelentéssel kell igazolni.
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(10) A halálesethez kapcsolódóan kért rendkívüli települési támogatásban az
részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.
(11) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként
megállapított rendkívüli települési támogatás összege nem lehet kevesebb az e
rendelet 10. számú függelékében meghatározott helyben szokásos temetési
költség 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek
viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.
(12) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a
kérelemben feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat,
valamint az alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás felmerülését igazoló
iratokat.

III. Fejezet
Köztemetés
14. §
(1) A köztemetést a képviselő-testület az Szt. 48. §-ában meghatározott feltételek
szerint nyújtja.
(2) A köztemetés költségeinek részben vagy egészben történő megtérítése alól
mentesíthető az eltemettetésre köteles személyt, ha
a) az eltemettetett személy után nincs a temetés költségeit elérő hagyaték,és
b) a kötelezett családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át nem
haladja meg és
c) vagyonnal nem rendelkezik.

IV. fejezet
Záró rendelkezések
13. Hatálybalépés
15.§
Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
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14.Átmeneti rendelkezések
16.§
(1) A 2015 március 1-jét megelőző kezdő időponttal megállapított lakásfenntartási
támogatásban részesülő személy a jogosultság határozatban megállapított
időtartama alatt egyidejűleg nem részesülhet jelen rendelet alapján megállapított
lakásfenntartási támogatásban.
(2) A 2015 március 1-jét megelőző kezdő időponttal megállapított adósságkezelési
szolgáltatásban részesülő személy a jogosultság határozatban megállapított
időtartama alatt egyidejűleg nem részesülhet jelen rendelet alapján megállapított
lakásfenntartási támogatásban és adósságkezelési szolgáltatásban.
(3) A jelen rendelet 14.§ szakaszában foglalt rendkívüli települési támogatás
megállapítása során figyelembe kell venni, hogy a jogosult, illetve a jogosult
családtagja 2015. január 1. és február 28. között hány alkalommal részesült
önkormányzati segély támogatásban.
(4) A 2015. március 1-jén folyamatban lévő önkormányzati segély ügyekre a jelen
rendelet 14. §-ában foglalt rendkívüli települési támogatásra vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni, azok 2015. március 1-től rendkívüli települési
támogatás ellátásnak minősülnek.
(5) A 2015. március 1-jén folyamatban lévő szociális célú tűzifa támogatás ügyekre a
jelen rendelet 8. §-ában foglalt települési támogatásra vonatkozó rendelkezéseket
kell alkalmazni, azok 2015. március 1-től települési támogatás ellátásnak
minősülnek.
(6) A 2015. március 1-jén folyamatban lévő távhővel fűtött lakások fűtési
költségmegosztóval való felszerelésének támogatása iránt indított ügyekre a jelen
rendelet 10. §-ában foglalt települési támogatásra vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni, azok 2015. március 1-től települési támogatás ellátásnak minősülnek.
(7) A 2015. március 1-jén folyamatban lévő utazási támogatás és utazási
költségtérítés iránt indított ügyekre a jelen rendelet 11-12. §-ában foglalt
települési támogatásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, azok 2015.
március 1-től települési támogatás ellátásnak minősülnek.
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15.Hatályon kívül helyező rendelkezés
17.§
A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dombóvár Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások megállapításáról,
folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006. (V.1.) rendelete.
Dombóvár,

Szabó Loránd
polgármester

Dr.Letenyei Róbert
jegyző

28

IV.
Részletes indokolás
a rendelet-tervezet egyes szakaszaihoz
1.§-hoz
A rendelet-tervezet ezen szakasza a rendeletben meghatározott ellátások személyi
hatályát rögzíti, továbbá {a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM
rendelet 60. § (1) d) pontja alapján} azt, hogy tartalmában rendelkezni fog a
„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ által ellátandó
szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatokról.
2.§-hoz
A tervezet ebben a szakaszban foglalja össze a képviselő-testület által nyújtott, egyes
települési támogatás típusokat. Mivel a képviselő-testület továbbra is fenn kívánja
tartani az eddig folyósított szociális ellátásokat, így azok elnevezését a hatályos
törvényi szabályozáshoz igazította.
3.§-hoz
Kimondja, hogy a szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskört a polgármester
gyakorolja.
4. §-hoz
Ez a szakasz tartalmazza az ellátások megállapításához kapcsolódó szabályokat, a
támogatások igénylése során alkalmazandó nyomtatványok körét, illetve azt, hogy a
kérelmeket mely önkormányzati szervnél kell előterjeszteni.
5.§-hoz
Ez a szakasz tartalmazza az ellátások folyósítására és a folyósítás ellenőrzésére
vonatkozó azon szabályokat, amelyeket az Szt. nem tartalmaz. Előírja a szociális
ellátások megállapítása szabályszerűségének a rendszeres ellenőrzését is.
6.§-hoz
A lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályozást az Szt. tartalmazta, mely a
módosítás után teljesen kikerült a szabályozás alól. E szakasz a lakásfenntartási
támogatásra, mint települési támogatásra vonatkozó rendelkezéseket részletezi, a
korábbi, törvényi szabályozásához képest egy egyszerűbb, átláthatóbb
szabályrendszert rögzít. Nem alkalmazza az egy fogyasztási egységre vonatkozó
rendelkezést, a támogatás összegét a háztartás összjövedelme, valamint a háztartás
összes rezsiköltsége arányának függvényében határozza meg. A jogosultsági
jövedelemhatárt alacsonyabb mértékben határozza meg. A támogatást csak szolgáltató
felé fennálló lakhatási kiadásokhoz történő hozzájárulásként nyújtható természetbeni
ellátásként. Eltér a korábbi szabályoktól, hogy a támogatás csak az adott év december
31. napjáig állapítható meg. Ez a költségvetési tervezés, rendeletmódosítás
szempontjából fordulónap lehet. Kizárja a kettős lakhatási támogatást azzal, hogy
előírja, hogy a szociális célú tűzifa támogatásra, illetve az adósságkezelési
szolgáltatásra jogosultak a folyósítás ideje alatt nem részesülhetnek lakásfenntartási
támogatásban.
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7.§-hoz
E szakasz a szociális célú tűzifa támogatásra, mint települési támogatásra vonatkozó
rendelkezéseket részletezi. A támogatásra való jogosultságot jövedelemhatárhoz köti,
de lehetővé teszi különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzetekben
jövedelemhatártól függetlenül a támogatás biztosítását.
8.§-hoz
Korábban az adósságkezelési szolgáltatást az Szt., valamint az önkormányazti
rendelet együttesen szabályozta. 2015. március 1-től az Szt. nem tartalmaz erre
vonatkozó rendelkezéseket, Ez a szakasz az adósságkezelési szolgáltatásra, mint
települési támogatásra vonatkozó részletes szabályokat ismerteti. Ismerteti
ugyanakkor az adósságkezelési tanácsadóként eljáró „Kapaszkodó” Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ által ellátandó feladatokat. A jogalkotói
szándék arra irányult, hogy az adósok minél hamarabb, kevesebb felhalmozott
adósságteherrel kerüljenek be a szociális ellátó rendszerbe, ezért csökkent az
adósságcsökkentési támogtás maximális összege, valamint az adósságcsökkentési
támogatás megállapítása során az adósság típusonként figyelembe vehető tartozás
maximális összege is.
9.§-hoz
A távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszereléséhez nyújtott
települési támogatásra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza. A támogatásra az
a személy jogosult, aki megfelel a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság
feltételeinek.
10-11. §-hoz
Ez a szakasz az utazási költségtérítésre, valamint az utazási támogatásra, mint
települési támogatásokra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza. Az utazási
költségtérítéssel a képviselőtestület az egészségügyi ellátás érdekében a külterületi
lakott helyekről való beutazást támogatja, jövedelmhatárhoz kötött ellátás. Az utazási
támogatással a kismamák helyi tömegközlekedési eszközökön való utazását
támogatja a képviselő-testület.
12.§-hoz
Ez a szakasz az iskolakezdési támogatás, mint települési támogatás folyósításának
részletes szabályait tatalmazza. A jogalkotói szándék arra irányult, hogy az
iskolakezdési támogatásra azok legyenek jogosultak, akik más jogcímen nem
jogosultak hasonló támogatásra (nem kapják a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezménnyel évente 2 alkalommal járó jelenleg 5.800,-Ft-os pénzbeli ellátást). A
jogosultsági feltételek meghatározása ugyanakkor lehetővé teszi azt is, hogy a
támogatást az óvodáskorú gyermekek családtagjai is megkapják, különös tekintettel
arra, hogy az óvodáztatási támogatás 2015. szeptember 1-től megszűnik, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
20/C. §-a hatályon kívül helyezésével.
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13.§-hoz
Ezen szakasz a rendkívüli települési támogatásként nyújtható támogatás típusokra
vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza. A rendkívüli települési támogatások
egy évben adható száma, illetve maximálisan nyújtható összege nem változott. Új
elem, hogy annak a jogosultnak, aki átmeneti vagy tartós létfenntartási gondja
enyhítésére kéri a rendkívüli települési támogatást, annak a támogatás kéthavonta
Erzsébet-utalvány formájában nyújtható. A jogalkotó szándéka arra irányult, hogy
kiküszöbölje azokat az esteket, amikor a jogosultak rövid idő leforgása alatt felvették
az egy évben adható összes támogatást, így az év hátralévő részében már nem
juthattak támogatáshoz.
14. §-hoz
Az a szakasz a köztemetés költségeinek részben vagy egészben történő megtérítése
alóli mentesítés zsabályait tartalmazza.
15. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik, a Szt. rendelkezésinek megfelelően annak
időpontja 2015. március 1.
16.§-hoz
Ez a szakasz a korábbi ellátásokkal kívánja az összhangot létrehozni, azzal, hogy
átmeneti szabályokat állapít meg a 2015 március 1-jét megelőző kezdő időponttal
megállapított önkormányzati szociális ellátásokra vonatkozóan.
17.§-hoz
A képviselő-testület e tárgyban alkotott korábbi rendeletének hatályon kívül
helyezéséről gondoskodik
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1. függelék a ..../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélszolgálata
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
Kérelem
települési támogatásként lakásfenntartási támogatás
megállapítása iránt
Benyújtható: folyamatosan

1. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Neve: …………………………………………………………
1.1.2. Születési neve: ………………………………………………
1.1.3. Anyja neve: ………………………………………………..
1.1.4. Születés helye, ideje: ………………………………………
1.1.5. Lakóhely: …………………………………………………..
1.1.6. Tartózkodási hely: …………………………………………
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………..
1.1.8. Állampolgársága: ………………………..
1.1.9.Telefonszám (nem kötelező megadni): ……………………..
1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): …………………….
1.2 A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy
1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.
1.3. Kérelmezővel közös háztartásában (azonos lakcímen) élők száma:_______ fő
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1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
A

B

C

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

D
Társadalombiztosítási Azonosító
Jele

1.
2.
3.
4.
5.

2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A.
A jövedelem típusa

B.
Kérelmező

C.
A kérelmezővel közös háztartásban élő további
személyek

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó ebből:
közfoglalkoztatásból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem
A háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem:……………………………..Ft.
A jogosultság feltétele, hogy az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 200 %-át (57.000,-Ft).
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3. Lakásviszonyok
3.1 A lakásban tartózkodás jogcíme:
Jogcím (a megfelelőt kérem
aláhúzni)
Albérlő
Bérlő
Szívességi lakáshasználó
Tulajdonos
Egyéb

Igazolás fajtája

3.2. A kérelemhez benyújtott közüzemi számlák:
Benyújtott közüzemi számla

Havi összege

Áram
Csatornahasználat
Gáz
Közös költség
Lakbér/albérleti díj
Szemétszállítás
Távhő szolgáltatás
Víz

Összesen:
3.3. A háztartás összjövedelme és a rezsiköltség aránya: ………………………%
A lakásfenntartási támogatás összege havonta
a) 2500,-Ft, ha a nem haladja meg a háztartás összjövedelmének a 25 %-át,
b) 3500,-Ft, ha a háztartás összjövedelme és a rezsiköltség aránya meghaladja a a háztartás
összjövedelmének a 25 %-át, de annak 40 %-át nem éri el,
c) 5000,-Ft, ha a háztartás összjövedelme és a rezsiköltség aránya meghaladja a háztartás
összjövedelmének a 40 %-át,
de nem lehet több, mint azon tényleges havi rezsiköltség, amit a jogosult közüzemi számlával
igazolt.
4. Nyilatkozatok
4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék
működik – nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).
Amennyiben igen, kérjük nevezze meg a szolgáltatót: ....................................................
Azon jogosultak esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik,
a lakásfenntartási támogatást, vagy annak egy részét elsősorban erre a számlára, természetben, a
készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani.
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4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok), a támogatás
ehhez a közszolgáltatóhoz kérem:
…………………………………………………………………………………………………..
4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/ a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész
aláhúzandó),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
4.4 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 útján ellenőrizheti.
4.5. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

Dátum:

...................................................................
kérelmező aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási
hellyel is rendelkezik.
Alulírott hozzájárulok, hogy Dombóvár Város Önkormányzata és az E.ON Energiaszolgáltató
Kft. között létrejött 2012. március 1. napjától hatályos Megállapodás alapján Dombóvár
Város Önkormányzata előre fizetős mérőórám feltöltése céljából az E. ON Energiaszolgáltató
Kft. részére az alábbi elérhetőségemet megadja:
Elérhetőségem:
………………………………………………
kérelmező aláírása

A kérelemhez kötelező csatolni:

Ügyintéző tölti ki:
csatolta
igen

nem

1. rezsiköltséget igazoló számlákat
2. lakáshasználat jogcímét igazoló iratot
3. vagyonnyilatkozatot
4. jövedelmigazolás

Csatolt iratok száma összesen:
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Közös képviselő nyilatkozata
lakásfenntartási támogatás megállapításához
Alulírott ...................................................... (név, megnevezés) .......................................................
(cím, székhely), mint közös képviselő, __ (__) önkormányzati rendelet _ pontjában foglaltak
alapján igazolom, hogy
................................................................................................................................................................
........................... (név)
................................................................................................................................................................
...................... (lakcím)
□ közös mérővel rendelkező társasházi lakásban lakó, ............................................. szolgáltatást
igénybe vevő személy, vagy
□ a .............................................................. szolgáltatás díját a szolgáltató részére díjszétosztás
nélkül fizető társasház lakója
(a megfelelő négyzetbe X jelet kell tenni),
aki a szolgáltatási díj megfizetésére köteles.
Azonosító adatok a szolgáltatást igénybe vevő személyre tekintettel:
1. A szolgáltató megnevezése:
.....................................................................................................................................................
2. Fogyasztó/ügyfél azonosító:
.....................................................................................................................................................
3.1) Fogyasztási hely azonosító:
..................................................................................................................................................
VAGY
3.2) A mérő azonosító száma/hőközpont azonosító száma:
.........................................................................
Kelt:
................................................
aláírás
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2. függelék a ..../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélszolgálata
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
Kérelem települési támogatásként szociális célú tűzifa támogatás
megállapítása iránt
Benyújtható: augusztus 1-től március 31-ig

I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve: ………………………………………………..
Születési neve: ………………………………………
Anyja neve: ………………………………………….
Születési hely, év, hó, nap: …………………………………………….
Lakóhely: ………………………………………………………………
Tartózkodási hely: ……………………………………………………..
TAJ-szám:

……………………………………..

Állampolgársága: …………….…………..
Kérem, hogy részemre szociális célú tűzifa támogatás megállapítani szíveskedjenek.
Indokaim:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

A kérelmezővel közös háztartásban élők száma:

……….. Fő
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A

B

C

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

D
TAJ

1.
2.
3.
4.
5.

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

Kérelmező

Kérelmezővel közös háztartásban élő
további személyek

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből származó
4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem
A háztartás 1 főre jutó jövedelme:

……………………… Ft/hó.

A kérelemhez csatolom
a) a családban élők a kérelem beadását megelőző havi jövedelméről, illetve rendszeres
pénzellátásáról szóló jövedelemigazolásokat
b) 16 év feletti tanulók iskolalátogatási igazolását
c) munkanélküli esetében a munkaügyi hivatal igazolását.
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 útján ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
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Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy lakásomat fatüzelésre alkalmas tüzelő berendezéssel
fűtöm.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Dátum:
................................................
kérelmező aláírása

A kérelemhez kötelező csatolni:

Ügyintéző tölti ki:
csatolta
igen

nem

1. a gyermekekre vonatkozó iratokat
2. vagyonnyilatkozatot
3. jövedelmigazolás

Csatolt iratok száma összesen:
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3. függelék a ..../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélszolgálata
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
Kérelem települési támogatásként adósságkezelési szolgáltatás
megállapítása iránt
Benyújtható: folyamatosan

1. Személyi adatok:

A kérelmező személyi adatai:
Neve: ……………………………………..
Születési neve: ……………………………
Anyja neve: ………………………………
Születési helye, ideje: ……………………………………………….
Lakóhelye: …………………………………………………………..
Tartózkodási helye: …………………………………………………
Állampolgársága: ……………………….
TAJ száma: ……………………………..
A kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ….. fő
A kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név

Szül. hely, idő

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

TAJ
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2. Lakásviszonyok:
A támogatással érintett lakás nagysága: ………..m2

A lakásban tartózkodás jogcíme:
Jogcím (a megfelelőt kérem
aláhúzni)
Albérlő
Bérlő
Szívességi lakáshasználó
Tulajdonos
Egyéb

Igazolás fajtája

3. Jövedelemi adatok:
A kérelmező és a vele a közös háztartásban élő személyek havi jövedelme forintban:
A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastársa
(élettársa)

Gyermekei

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből származó
4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem
1 főre jutó havi jövedelem:………………

Ft/hó.

4. Az adósság jogcíme és összege, amelynek kezelését kéri:
Szolgáltató
Fogyasztói
Fogyasztási Tartozás Tőketartozás Kamat Adósság
megnevezése azonosító/számlaszám/
hely
jogcíme
összege
szerződésszám
azonosító
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5. A vállalt önrész:
Szolgáltató
megnevezése

Kérem,

hogy

Futamidő

az

Futamidő kezdete

adósságcsökkentési

A vállalt önrész
összege

támogatást

az

alábbi

Törlesztés
összege

szolgáltatóhoz

utalják:……………………………………………………………….

6. Nyilatkozatok:
a.) Az adósságkezelési szolgáltatás keretében az adósságkezelési tanácsadáson való
részvételt vállalom.
b.) Az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás és az adósság
különbözetének megfizetését a 4. pontban rögzítettek szerint vállalom.
c.) Amennyiben az adósság részben vagy egészben vezetékes gázdíj- vagy
áramdíjtartozásból áll hozzájárulok az előre fizetős mérőkészüléket felszereléséhez és
annak rendeltetésszerű használatát legalább a támogatás folyósítása alatt vállalom.
d.) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
e.) Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján ellenőrizheti.
f.) Hozzájárulok a kérelemben közölt adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő
felhasználásához, kezeléséhez.
Dátum: ………………….., ………. év ……….. hó ……… nap

………………………………
kérelmező aláírása
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A kérelemhez kötelező csatolni:
1. jövedelem-igazolást
2. vagyonnyilatkozatot
3. a hitelező (közüzemi szolgáltató, társasházi közös
képviselő) által kiállított iratot az adósság jogcíméről és
összegéről, vagy a közüzemi szolgáltatás kikapcsolásának
tényéről,
4. a háztartásban élő tanköteles gyermek, valamint a nappali
tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú
gyermek esetében iskolalátogatási igazolást, amely utóbbi
esetében tartalmazza a folyósított ösztöndíjat is,
5. munkanélküli esetén a Munkaügyi Kirendeltség által
kiállított igazolást a regisztrálás tényéről és a folyósított
ellátásról,
6. elvált vagy különélő családi állapotú kérelmező esetében
a gyermektartásdíjról rendelkező jogerős bírói ítéletet,
7. a háztartásban élő tartósan beteg vagy fogyatékos
személy esetében a fogyatékosságról vagy rokkantságról
szóló igazolást
8. az adósságcsökkentési támogatással érintett lakás
nagyságát igazoló iratot,
9. a környezettanulmányt,
10. az adósságkezelési megállapodást
11. az
adósságkezelési
tanácsadó
javaslatát
az
adósságcsökkentési
támogatás
összegére
és
folyósításának ütemezésére
Csatolt iratok száma összesen:

Ügyintéző tölti ki:
csatolta
igen
nem
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4. függelék a ..../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélszolgálata
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
Kérelem települési támogatásra
a távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének
támogatásához

Benyújtható: folyamatosan

KÉRELEM

1. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Neve: …………………………………………………………………………….
1.1.2. Születési neve: …………………………………………………………………..
1.1.3. Anyja neve: ……………………………………………………………………..
1.1.4. Születés helye, ideje: ……………………………………………………………
1.1.5. Lakóhely: ………………………………………………………………………..
1.1.6. Tartózkodási hely: ………………………………………………………………
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………….
1.1.8. Állampolgársága: …………………………..
1.1.9.Telefonszám (nem kötelező megadni): ……………………………
1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni):

1.2 A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy
1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.
1.3. Kérelmezővel közös háztartásában (azonos lakcímen) élők száma:……….. Fő
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1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
A
Név
(születési név)

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

C
Anyja neve

D
Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele

1.
2.
3.
4.
5.
2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A.
A jövedelem típusa

B.
C.
Kérelme A kérelmezővel közös háztartásban élő további
ző
személyek

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó ebből:
közfoglalkoztatásból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem
A háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem:……………………………..Ft.
A jogosultság feltétele, hogy az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 200 %-át (57.000,-Ft).
A távhővel fűtött lakások fűtési költségmegosztóval való felszerelésének támogatását az
alábbi típusú fűtési költségmegosztó tekintetében kérem1:
Elektronikus vagy párologtatós fűtési költségmegosztó
(A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.
15.) Korm. rendelet 17/A. § 4. pontjának a) vagy b) alpontja szerinti fűtési költségmegosztó.)
1

Kérjük tegyen X-et a megfelelő négyzetbe!
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Költségmegosztó funkciót ellátó egyedi hőfogyasztás-mérő
(A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.
15.) Korm. rendelet 17/A. § 4. pontjának c) alpontja szerinti fűtési költségmegosztó.)
3.

a)
Kérelmemhez mellékletként csatolom a lakás fűtési költségmegosztóval való felszerelésével
kapcsolatban felmerült alábbi számlákat eredetben:
A számla kiállítója

A számla kelte

A számla bruttó
összege

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
vagy
Kérelmemhez mellékletként csatolom a lakás épületének tulajdonosi közössége
képviselőjének nyilatkozatát a fűtési költségmegosztó felszerelésével kapcsolatban
felmerült költségekről, mivel annak beszerzése nem lakásonként, hanem a tulajdonosi
közösség részéről közösen történt.

b)
Kérelmemhez mellékletként csatolom a távhőszolgáltató igazolását arról, hogy a
lakásban a fűtési díjmegosztási arányok meghatározása fűtési költségmegosztók
alkalmazásával történik.
Kérelmemhez mellékletként csatolom a saját, valamint a velem közös háztartásban élő
személyek tekintetében a jövedelemnyilatkozatot/jövedelemigazolást a rendszeresen
mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről,
egyéb jövedelmeknél pedig a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap egyhavi átlag
jövedelméről.
c)
Kérelmemhez mellékletként csatolom, azt az iratot, amely igazolja, hogy a lakás
tulajdonosa / haszonélvezője vagyok.
Kérelmemhez igazolom, hogy lakóhelyem / tartózkodási helyem az érintett lakásban
van.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális
hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján ellenőrizheti.
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Hozzájárulok a kérelemben közölt adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő
felhasználásához, kezeléséhez.
Dátum: ……………………., …………év ………..hó …….nap
………………………………..
kérelmező aláírása

A kérelemhez kötelező csatolni:

Ügyintéző tölti ki:
csatolta
igen
nem

1. jövedelem-igazolást
2. vagyonnyilatkozatot
3. a
költségmegosztó
felszerelésével
kapcsolatos
számlákat vagy a lakás épületének tulajdonosi
közössége képviselőjének nyilatkozatát a fűtési
költségmegosztó felszerelésével kapcsolatban felmerült
költségekről
4. távhőszolgáltató igazolását
5. a lakáshasználat jogcímét igazoló iratot
6. lakcímkártya másoltát

Csatolt iratok száma összesen:
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5. függelék a ..../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélszolgálata
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
Kérelem települési támogatásként utazási támogatás
megállapítása iránt
Benyújtható: folyamatosan

I. Személyi adatok:
A kérelmező személyi adatai:
Neve: ……………………………………..
Születési neve: ……………………………
Anyja neve: ………………………………
Születési helye, ideje: ……………………………………………….
Lakóhelye: …………………………………………………………..
Tartózkodási helye: …………………………………………………
Állampolgársága: ……………………….
TAJ száma: ……………………………..
A kérelmezővel családban együtt élő közeli hozzátartozók:
Név
(születési név)
1.
2.
3.
4.
5.

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

TAJ
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II. Jövedelemi adatok
A kérelmező és a vele családban élő közeli hozzátartozók egy havi jövedelme forintban:
A jövedelem típusa
Kérelmező Házastársa
Gyermekei
(élettársa)
1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből származó
4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem
1 főre jutó havi jövedelem:

………………… Ft/hó.

A kérelem indoka: (a megfelelő aláhúzandó)
1. A támogatást 3 éven aluli gyermekemre tekintettel kérem.
2. A támogatást egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó utazási költség megtérítésére kérem.
1. A támogatást 3 éven aluli gyermekemre tekintettel kérem:
Ellátása:* TGYÁS (terhességi-gyerekágyi segély)
GYED (gyermekgondozási díj)
GYES (gyermekgondozási segély)
*(A folyósított ellátást alá kell húzni)
Nyilatkozom arról, hogy a fent megjelölt ellátáson kívül más jövedelemmel nem
rendelkezem.
A három éven aluli kiskorú(k) adatai, aki(k) részére a támogatást igényli.
Név:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Lakcíme:
Állampolgársága:

magyar

Név:

-

TAJ száma:
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Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Lakcíme:
Állampolgársága:
Név:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Lakcíme:
Állampolgársága:
Név:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Lakcíme:
Állampolgársága:

TAJ száma:
-

TAJ száma:

TAJ száma:

A kérelemhez csatolni kell:
− munkáltatói igazolás a kérelmező részére folyósított TGYÁS-ról
(terhességi-gyerekágyi segély), GYED-ről (gyermekgondozási díj),
− a családban élők kérelem beadását megelőző havi jövedelméről, illetve
rendszeres pénzellátásáról szóló jövedelemigazolásokat,
− 16 év feletti tanulók iskolalátogatási igazolását,
− munkanélküli esetében a munkaügyi központ igazolását.
2. A támogatást egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó utazási költség megtérítésére kérem.
Nyilatkozom, hogy az egészségügyi ellátást igénybe vettem.
Nyilatkozom, hogy a ……………………………………….. nevű 16 éven aluli gyermeket
kísértem.
A gyermekhez fűződő viszonyom: ………………………………………………………….
A kérelemhez csatolni kell:
− a családban élők kérelem beadását megelőző havi jövedelméről, illetve
rendszeres pénzellátásáról szóló jövedelemigazolásokat,
− 16 év feletti tanulók iskolalátogatási igazolását,
− munkanélküli esetében a munkaügyi központ igazolását.
− utazást igazoló menetjegyet
− orvosi igazolást az egészségügyi ellátás igénybevételéről
− amennyiben 16 éven aluli vette igénybe az eü. ellátást, a kísérő személy
megjelenését igazoló, orvos által kiállított igazolást.
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.
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Dátum:……………………………
................................................
kérelmező aláírása

A kérelemhez kötelező csatolni:

Ügyintéző tölti ki:
csatolta
igen
nem

jövedelem-igazolást
Utazási támogatás esetén:
- munkáltató igazolás a folyósított GYED-ről vagy
TGYÁS-ról
- a 3 év alatti gyermek adatait igazoló iratot
Utazási költségtérítés esetén:
- utazást igazoló menetjegyet
- orvosi
igazolást
az
egészségügyi
ellátás
igénybevételéről
- amennyiben 16 éven aluli vette igénybe az eü. ellátást, a
kísérő személy megjelenését igazoló, orvos által
kiállított igazolást

Csatolt iratok száma összesen:
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6. függelék a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélszolgálata
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
Kérelem települési támogatásként iskolakezdési támogatás
megállapítása iránt
Benyújtható: július 1-től szeptember 30-ig

I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve: …………………………………………………………
Születési neve: ……………………………………………….
Anyja neve: ………………………………………………….
Születési hely, év, hó, nap: …………………………………..
Lakóhely: …………………………………………………….
Tartózkodási hely: ……………………………………………
TAJ-szám: ……………………………………………………
Állampolgársága: ……………………………………………

A kérelmező igényjogosult gyermeke(i):
Név

Születési hely, idő,
anyja neve

Oktatási intézmény

TAJ-szám

II. Jövedelemi adatok
A kérelmező és a vele családban élő közeli hozzátartozók egy havi jövedelme forintban:
A jövedelem típusa
Kérelmező Házastársa
Gyermekei
(élettársa)
1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből származó
4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem
1 főre jutó havi jövedelem:

………………… Ft/hó.

A jogosultság feltétele, hogy a kérelmező nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre és
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át.
Kérelmemhez mellékletként csatolom a 30 napnál nem régebbi
• óvodai jogviszonyt,
• általános iskolai tanuló jogviszonyt,
• középiskolai tanulói jogviszonyt,
• felsőfokú oktatási intézménnyel fennálló hallgatói jogviszonyt
igazoló iskolalátogatási igazolást ….. példányban.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv az állami adóhatóság útján ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben közölt adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő
felhasználásához, kezeléséhez.

Dátum: ……………………., …………év ………..hó …….nap

………………………………..
kérelmező aláírása

A kérelemhez kötelező csatolni:

Ügyintéző tölti ki:

csatolta
igen

nem

1. jövedelem-igazolást
2. intézményi jogviszony igazolást
3. gyermekek adatait igazoló okiratok másolatát

Csatolt iratok száma összesen:
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7. függelék a ……../2015.(…...) önkormányzati rendelethez

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélszolgálata
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
Kérelem rendkívüli települési támogatás
megállapítása iránt
Benyújtható: folyamatosan

I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:
Neve: …………………………………………………
Születési neve: ……………………………………….
Anyja neve: ………………………………………….
Születési hely, év, hó, nap: ……………………………………………….
Lakóhely: …………………………………………………………………
Tartózkodási hely: …………………………………………………………
TAJ-szám: ……………………….
Telefon (nem kötelező megadni): ……………………………
Kérem, hogy részemre az alábbi ok miatt önkormányzati segélyt megállapítani
szíveskedjenek: (megfelelő rész aláhúzandó)
1. Létfenntartást veszélyeztető körülmények miatt:
- időszakos vagy tartós létfenntartási, megélhetési gond
- gyógyszerköltség miatt
- nyugdíj megállapításának elhúzódása
2. Alkalmanként jelentkező nem várt többletkiadás:
- betegség
- haláleset
- elemi kár
- válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához
- iskoláztatáshoz
- gyermek fogadásának előkészítése
- nevelésbe vett gyermek családjával kapcsolattartáshoz
- gyermek családba való visszakerülés elősegítéséhez

3. A gyermek hátrányos helyzetére tekintettel.
4. Kivételes méltánylást érdemlő eset:
Indok:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

A kérelmezővel együtt élő közeli hozzátartozók száma:
fő
Rokoni kapcsolat
Születési hely, idő,
Név
TAJ
anyja neve

16. évet betöltött
személy
esetén az oktatási
intézmény
megnevezése

II. Jövedelemi adatok
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő
gyermekeinek a havi jövedelme forintban:
A jövedelem típusa
Kérelmező Házastársa
Gyermekei
Össz.
(élettársa)
1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből származó
4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem
1 főre jutó havi jövedelem:
Ft/hó.

A kérelemhez csatolom
a) a családban élőknek a kérelem beadását megelőző havi jövedelméről, illetve
rendszeres pénzellátásáról szóló jövedelemigazolásokat (kötelező csatolni!);
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

16 év feletti tanulók iskolalátogatási igazolását;
munkanélküli esetében a munkaügyi hivatal igazolását;
gyógyszerköltség összegéről szóló igazolást;
elemi kárt igazoló iratot;
terhességet igazoló kiskönyvet, orvosi leletet, védőnői igazolást;
gyermekvédelmi gondoskodás hatálya alatt álló gyermek esetében a gyámhivatali
határozatot;
orvosi igazolást betegségről, balesetről, gyógyászati eszköz szükségességéről;
a temetési költségekről szóló eredeti számlákat;
az elhunyt személy eredeti halotti anyakönyvi kivonatát;
nyugellátás megállapításának elhúzódását igazoló iratot.

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.

Dátum: ……………………………….

................................................
kérelmező aláírása

Ügyintéző tölti ki:
csatolta
igen
nem
A kérelemhez kötelező csatolni a jövedelem-igazolást
Egyéb csatolt iratok:
Csatolt iratok száma összesen:
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8. függelék a ..../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélszolgálata
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
Kérelem köztemetés költségének megtérítése alóli mentesítéshez

Benyújtható: folyamatosan

I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve: ………………………………………………..
Születési neve: ………………………………………
Anyja neve: ………………………………………….
Születési hely, év, hó, nap: …………………………………………….
Lakóhely: ………………………………………………………………
Tartózkodási hely: ……………………………………………………..
TAJ-szám:

………………………………

Állampolgársága: …………………..……..
Kérem, hogy részemre megállapított …………………….. hozzátartózom köztemetés
költsége alól (a megfelelőt kérem aláhúzni)
1. részben
2. teljes mértékben mentesíteni szíveskedjenek.
Indokaim:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

A kérelmezővel közös háztartásban élők száma:

……….. fő

A

B

C

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

D
TAJ

1.
2.
3.
4.
5.

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

Kérelmező

Kérelmezővel közös háztartásban élő
további személyek

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből származó
4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem
A háztartás 1 főre jutó jövedelme:

Ft/hó.

A kérelemhez csatolom
a) a családban élők a kérelem beadását megelőző havi jövedelméről, illetve rendszeres
pénzellátásáról szóló jövedelemigazolásokat,
b) 16 év feletti tanulók iskolalátogatási igazolását,
c) munkanélküli esetében a munkaügyi hivatal igazolását,
d) vagyonnyilatkozatot,
e) hagyatéki leltárt.
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.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Dátum:
................................................
kérelmező aláírása

A kérelemhez kötelező csatolni:

Ügyintéző tölti ki:
csatolta
igen
nem

1. jövedelem-igazolást
2. vagyonnyilatkozatot
3. hagyatéki leltárt

Csatolt iratok száma összesen:

db
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Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélszolgálata
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
Vagyonnyilatkozat

A vagyonnyilatkozatot a következő ellátás igénybevételéhez nyújtom be:
…………………………………………………………………………………………………..

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, lakásfenntartási támogatás
esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
út/utca,
alapterülete:
m2, tulajdoni hányad:
a szerzés ideje:
év
Becsült forgalmi érték*:
Ft.
Haszonélvezeti joggal terhelt:
igen
nem

város/község
hsz.

(a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
város/község
út/utca,
hsz.
2
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, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
címe:
út/utca,

város/község
hsz.

út/utca,

város/község
hsz.

m2, tulajdoni hányad:

alapterülete:
a szerzés ideje:
Becsült forgalmi érték*:

év
Ft.

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése:
címe:
m2, tulajdoni hányad:

alapterülete:
a szerzés ideje:
Becsült forgalmi érték*:

év
Ft.
II. Egyéb vagyontárgyak

c) Gépjármű:
d) a) személygépkocsi:

e)

f) tí g)

h) rendszá

pus

m

j) a szerzés ideje, valamint a k)

i)

l)

gyártás éve:

m) Becsült forgalmi érték**:
p)

q)

s) b) tehergépjármű,
autóbusz, motorkerékpár,
vízi- és egyéb jármű:

n)

t)

y) a szerzés ideje, valamint a z)

o) Ft.
r)

u) tí
pus

w) rendsz
ám

v)

x)

aa)

gyártás éve:

bb) Becsült forgalmi érték**:

cc) dd) Ft.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Dátum,……………………………

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

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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Helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege

Dombóvár városban a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege a
temetkezési vállalkozók ajánlatai alapján 135.000,- Ft.

