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Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(II. .) önkormányzati
rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 13.§(1) bekezdés 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.
A rendelet célja
1. § A rendelet célja, hogy Gecse Község Önkormányzata – lehetőségeihez igazodva meghatározza pénzbeli és természetben biztosítható szociális és gyermekvédelmi ellátások
formáit, a jogosultság feltételeit, igénybevételének módját, kifizetésének, folyósításának,
valamint ellenőrzésének szabályait.
2.
Eljárási rendelkezések
2. § Az ellátások iránti kérelmet a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani,
vagy postai küldeményként a Közös Önkormányzati Hivatal bármelyik kirendeltsége
címére is feladható.
(1) Az ellátásokat a Közös Önkormányzati Hivatalnál ügyfélfogadási időben rendelkezésre
álló, vagy a www.gecse.hu honlapról letöltött formanyomtatványon is lehet
kérelmezni.
3. § (1) Az e rendeletben meghatározott rendszeres pénzbeli ellátásokat bankszámlára kell
utalni.
(2) Az eseti pénzellátások házipénztárból is kifizethetőek.
4. §
(1) Az e rendeletben foglalt ellátások iránti kérelemhez a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006.(II.27.) Korm. meghatározott igazolásokon túl csatolni kell:
a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői
tevékenységből – származó jövedelmekről, valamint a kapott gyermektartásdíjról,
egyéb, szerződés alapján járó tartásdíjról, életjáradékról, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 4. § (1)
bekezdés i) pontjában meghatározott rendszeres pénzellátásokról , a családok
támogatásáról szól 1998. évi LXXXIV. törvény által szabályozott
családtámogatási ellátás esetén a kérelem benyújtásig megelőző hónapban
folyósított nettó összegről a kifizető igazolását vagy a folyósítási szelvényt,
nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők esetében a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított nyugdíjösszesítőt és a
nyugdíjszelvényt, kivéve ha az ellátás a kérelem benyújtását megelőzően
megszűnt,
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b) a nem havi rendszerességgel szerzett, továbbá vállalkozásból, őstermelői
tevékenységből – amennyiben adóbevallásra kötelezett – származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző évben szerzett jövedelemről és a
jövedelmet csökkentő elismert költségekről és a befizetési kötelezettségekről a
NAV által kiállított igazolást, kivéve ha a vállalkozás, őstermelői tevékenység a
kérelem benyújtását megelőzően megszűnt,
c) közoktatási vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytató személy ösztöndíjáról, tanulói vagy hallgatói
jogviszonyáról, valamint a szociális és egyéb juttatásairól az intézmény igazolását,
d) a fizetett, levont gyermektartásdíjról
d.a) a kifizető igazolását,
d.b) a postai feladóvevényt,
d.c) a jogosult átvételi elismervényét,
d.d) a jogosult nyilatkozatát a kapott gyermektartásdíj összegéről, vagy
d.e) az önálló bírósági végrehajtó igazolását
e) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszerességgel járó jövedelem
megszűnéséről az okiratot
f) vállalkozási, őstermelői tevékenység megszűnéséről az illetékes hatóság
határozatát, társas vállalkozás esetén a cégbíróság döntését a cégjegyzőkből való
törlésről.
(2) A jövedelemmel nem rendelkező, nem tanköteles, nappali tagozaton tanulmányokat
nem folytató, aktív korú személyek részéről az illetékes állami foglalkoztatási szerv
igazolását arról, hogy az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, annak
nyilvántartásában álláskeresőként szerepel.
(3) A Szoctv.-ben szabályozott ellátásoknál a jövedelemszámításnál irányadó időszakot a
Szoctv. 10. § (2)-(3) bekezdése szabályozza.
(4) E rendelet végrehajtása során a Szoctv.4. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 5. §-ában meghatározott értelmező rendelkezéseket kell
alkalmazni.
5. § (1) E rendeletben szereplő szociális ellátások igénybevételének feltétele, hogy kérelmező
minden tőle elvárhatót megtegyen annak érdekében, hogy szociális problémái részben vagy
egészben megoldódjanak.
(2) Az ellátást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani, a családban
életvitelszerűen együttlakó személyek életmódját, szociális és egészségügyi helyzetét – a
rászorultságot egységben kell vizsgálni.
(3) Az ellátást úgy kell megállapítani, hogy azok elősegítsék a család létfenntartási és
lakhatási feltételeit.
6.§ (1) Nem nyújtható szociális ellátás – a Szoctv.-ben kötelezően előírtakat kivéve – annak a
személynek, aki körülményeivel kapcsolatos valótlan tényt közöl, amennyiben a valós tény
alapján jogosultsága különben nem áll fenn.
(2) Amennyiben a kérelmező kérelméhez a szükséges igazolásokat felszólítás ellenére sem
bocsátja rendelkezésre – a kérelmet el kell utasítani.
7.§
(1) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező
a) részére megállapított rendszeres pénzellátásának kifizetése valamely ok miatt késik,
b) rendszeres jövedelme megszűnt,
c) a lakásfenntartási költségeinek megfizetésére nem képes és emiatt hátraléka keletkezett,
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d) a családjában élő gyermeke beiskolázásáról nem tud gondoskodni,
e) tartós betegsége, vagy rokkantsága miatt a családjában jelentős jövedelem kiesés következett be
és egyszeri kiadásra kényszerülnek,
f) megbetegedése miatt egyszeri, jelentős mértékű gyógyszerkiadása keletkezik,
g) kórházi kezelésre szorul,
h) családjában elemi kár, vagy baleset következett be,
i) bűncselekmény áldozatává vált és anyagi segítségre szorul, vagy
j) elhunyt személy eltemettetéséről köteles gondoskodni.
(2) Létfenntartási gondoknak tekintendő
a) az élelmiszerek hiánya,
b) a megfelelő ruházat hiánya,
c) a tüzelőanyag hiánya,
d) a közüzemi szolgáltatás megszűnésének és
e) a lakhatás elvesztésének veszélye.

II. FEJEZET
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
3.
Települési támogatás
8.§
(1) Az települési támogatás megállapításának hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre
átruházza.
(2) A települési támogatás formái:
a.)
rendkívüli települési támogatás
b.)
születési támogatás
c.)
temetési támogatás
d.)
lakhatási támogatás.
9.§
(1) Az önkormányzat rendkívüli települési támogatást biztosít feltéve, hogy a családban az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 130%-át.
(2) Egy naptári évben egy háztartásban élő személyek részére rendkívüli települési támogatást
legfeljebb 3 alkalommal lehet megállapítani.
(3) A rendkívüli települési támogatás alkalmankénti összege:
a)
1-3 személy esetében: 7.000,- Ft
b)
4 személy esetében: 8.000,- Ft, mely minden további 1 fő után 1.000,- Ft-tal
emelkedik, de a 10.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.
(4) Elemi kár esetén e támogatás jövedelemhatárra tekintet nélkül adható egy naptári éven
belül egy alkalommal, mértéke nem haladhatja meg a legkisebb öregségi nyugdíj 250 %-át.
(5) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon
kell benyújtani.
10.§ (1) Gecse községben az állandó Gecsei lakos szülők, akik életvitelszerűen Gecse
községben laknak, újszülött gyermekük születését követően gyermekenként 20.000 Ft
összegű születési támogatásra jogosultak.
(2) A születési támogatást bármelyik szülő kérheti, a kérelemhez a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát kell bemutatni.
(3) A születési támogatás iránti kérelem benyújtási határideje a gyermek születését követő
60. nap. A benyújtási határidő jogvesztő.
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(4) Az (1) bekezdés vonatkozásában mindkét szülőnek állandó Gecsei lakóhellyel kell
rendelkeznie, s életvitelszerűen az állandó lakóhelyén is kell tartózkodnia.
(5) Különélő szülők esetén a támogatás csak a gyermek gondozására jogosult állandó
Gecsei lakos szülő részére állapítható meg. Ebben az esetben a támogatást a
gondozásra jogosult szülő kérheti, s a támogatást az ő kezeihez kell kifizetni.
(6) A születési támogatás iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti nyomtatványon kell
benyújtani.
11. §
(1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított
temetési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki a temetés költségeit viselte
a) Az eltemettető gecsei lakos volt.
(2) A temetési támogatás összege 20.000,- Ft
(3) Az (1) bekezdés szerinti temetési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az R 4.§-ban
foglaltak mellett a kérelmező nevére kiállított temetési költségeit igazoló számlá(ka)t és a
halotti anyakönyvi kivonatot.
(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás iránti kérelem benyújtási határideje a halotti
anyakönyvi kivonat kiállítását követő 60. nap. A benyújtási határidő jogvesztő.
(5) A temetési támogatás iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti nyomtatványon kell
benyújtani.
12. § (1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai
által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
(2)A lakhatási támogatás 1 év időtartamra, de legfeljebb a lakáshoz kapcsolódó jogviszony
időtartamára megállapított havi rendszerességgel folyósított természetbeni ellátás.
(3) A lakhatási támogatás folyósítása kizárólag a szolgáltató részére történik és annak
összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá. A
jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely
lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni
a.)
a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján
szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi
azonosításához szükséges adatot,
b.)
a lakáscélú kölcsönszerződés adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó
pénzintézet általi azonosításához szükséges adatot.
(4) Azon személy részére, akinél előrefizetős készülék működik, a lakásfenntartási támogatást
részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó)
formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó
javára történő teljesítését is.
13. § (1) Lakhatási támogatásra az a személy jogosult, 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.
14. § (1)A lakhatási támogatás 1 hónapra jutó összege, amennyiben a háztartásban az egy főre
jutó jövedelem
a.) nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, 4.000,- Ft,
b.) a öregségi nyugdíj legkisebb összege és az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %a közé esik 2.500,- Ft.
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(2) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül
a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és
a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
15. § (1) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet az 4. melléklet szerinti
nyomtatványon kell benyújtani.
(2) A lakhatási támogatás megállapításához csatolni kell
a) a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolását,
b) a lakásfenntartáshoz kapcsolódó közüzemi számlák utolsó példányát.

III. fejezet
A természetben nyújtott szociális ellátások
16.§ A természetben nyújtott szociális ellátások formái:
(1) természetben nyújtott települési támogatás
(2) köztemetés
4.
Természetben nyújtott települési támogatás
17.§
(1) A rendkívüli települési támogatás természetben is nyújtható, - melynek formái:
a) vásárlási utalvány
b) tartós élelmiszer
c) gyermekintézmények térítési díjának fizetése, illetve ahhoz történő hozzájárulás,
d) tüzelő támogatás
e) közüzemi díjak kifizetése, illetve ahhoz történő hozzájárulás
f) étkeztetés térítési díjának fizetéséhez történő hozzájárulás
(2) A segély természetbeni formában történő nyújtása esetén a támogatást megítélő
határozatban erről rendelkezni kell.
5.
Köztemetés
18.§ A Szoctv. 48. §-a szerinti köztemetést átruházott hatáskörben a polgármester rendeli el.

IV. Fejezet
Szociális szolgáltatások
19.§ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi formái:
(1) szociális étkeztetés
(2) családsegítés
(3) házi segítségnyújtás
(4) gyermekjóléti szolgálat

6
6.
Szociális étkeztetés
20.§
(1) A Szoctv. 62. §-ában meghatározott személyek részére szociális étkeztetést biztosít az
önkormányzat.
(2) A szociális étkeztetési igény kérelemre, vagy hivatalból indul.
21. §
(1) Szociális étkezésre jogosult az, aki
a) a 65. életévét betöltötte vagy
b) fogyatékos.
(2) Fogyatékosság miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a vonatkozó
orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja fogyatékosságát, hogy a
fogyatékosság jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben
meghatározott étkeztetést. (azaz pl.: testi fogyatékossága, értelmi fogyatékosság,
pszichiátriai állapot miatt.)
(3) Az (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan háziorvosi igazolás becsatolása szükséges.
(4) Az ellátás módja lehet:
a) étel házhoz szállítása.
(5) Az étel kiszállítását az önkormányzat oldja meg a kérelemnek megfelelően a
rászorulók részére.
(6) Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult
köteles megfizetni. Amennyiben a jogosult jövedelemmel nem rendelkezik, a térítési
díjat a jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy köteles megfizetni.
(7) A szociális étkezés megállapításának hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre
átruházza.
22.§
(1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapítása a Szoctv. 115. § (1)
bekezdése alapján történik.
(2) Az önkormányzat külön rendeletben állapítja meg: az (1) bekezdésében foglalt
intézményi térítési díj összegét. Az ellátott által fizetendő személyi térítési díjat a
polgármester állapítja meg a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet szabályaira figyelemmel.
23. § (1) A szociális étkeztetés igénybevételéről a polgármester és az ellátott megállapodást
köt. A megállapodásban ki kell térni:
a) az étkeztetés módjára;
b) a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára;
c) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes
bejelentési kötelezettség szabályaira;
d) az ellátás megkezdésének időpontjára;
e) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre.
(2) A szociális étkezési ellátást meg kell szüntetni az alábbi esetekben:
a) a szolgáltatás megszűntetésével,
b) a jogosult halálával,
c) határozott idejű ellátás esetén a megjelölt időtartam lejártával,
d) a jogosult, vagy a törvényes képviselője kezdeményezésére,
e) amennyiben az étkezést az ellátott előzetes bejelentés nélkül tartósan (2 hónapot meghaladó
időtartamban) nem veszi igénybe,
f) az ellátott a részére megállapított intézményi térítési díj megfizetését figyelmeztetés
ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy annak megfizetésére egyébként képes lenne,
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g) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi vagy akadályozza.
(3) Az ellátás megszüntetéséről a polgármester a (2) bekezdés d), e), f) és g) pontja esetében
határozattal dönt, és döntéséről értesíti a kérelmezőt. A (2) bekezdés a)-c) bekezdése esetében
az ellátás megszűnése automatikusan történik külön határozat nélkül.
7.
Családsegítés
24.§ A családsegítést – az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok
megsegítésére – az Önkormányzat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
útján látja el.
8.
Házi segítségnyújtás
25.§ Az Önkormányzat házi segítségnyújtásról a FIX PONT Társulása keretében
gondoskodik.
9.
Gyermekjóléti szolgálat
26. §
(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat Pápakörnyéki Önkormányzatok
Feladatellátó Társulás társulási megállapodása alapján a Pápakörnyéki Önkormányzatok
Feladatellátó Intézménye útján biztosítja.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes
képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a
jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár - gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzése alapján végzi.
(3) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39-40. §-ai határozzák meg.
V. Fejezet
Záró rendelkezések
27.§ Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései az irányadóak.
28.§
(1) E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit hatályba lépése után induló ügyekben kell alkalmazni.
(3) E rendelet 9. § (2) bekezdése esetében a rendelet hatályba lépéséig folyósított
önkormányzati segélyt figyelembe kell venni.
(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
a.) Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének az első lakáshoz jutók támogatásáról
szóló 13/2004.(IV.30.) önkormányzati rendelete,
b.) Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
19/2013.(XII.3.) önkormányzati rendelete
c.) Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi
kezdeményezésről szóló 22/2004.(IX.28.) önkormányzati rendelete.
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Istenes Gyula
polgármester

Pfilfné Bagics Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Gecse, 2015. február .
Pfilfné Bagics Judit
jegyző
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1.

melléklet a …/2015.(II…) önkormányzati rendelethez

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem
1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok
Neve:
Születési neve: ...............................................................................................................
Születési hely, idő: ........................................................................................................
Állampolgárság: ............................................................................................................
Lakóhely: .......................................................................................................................
Tartózkodási hely:
TAJ szám: ......................................................................................................................
2.A kérelmező családi állapota (a megfelelő választ kérjük a

□ egyedülálló
□ házastársával/élettársával él együtt

□-be x-el megjelölni.)

3. A házastárs/élettárs személyi adatai
Neve: .............................................................................................................................
Születési neve: ...............................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................
Születési hely, idő: ........................................................................................................
Állampolgársága: ..........................................................................................................
Lakóhely: .......................................................................................................................
Tartózkodási hely: .........................................................................................................
TAJ szám: …………………………………………………………………………….
Gyermek neve

Születési helye,

Anyja neve

ideje

Állampolgársága,
TAJ száma

4. A rendkívüli települési támogatás megállapítását1
a) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet:

□ nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetésének késedelme, a jogosultság
megállapításának elhúzódása miatt
1

-a kérelem indokát a négyzetbe helyezett x-el kell megjelölni.
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□ rendszeres jövedelem megszűnése,
□ a lakásfenntartási költségekben hátralék keletkezett,
□ a családban élő gyermek beiskolázása
□ tartós betegség, vagy rokkantság miatt a családban jelentős jövedelem kiesés következett
be és egyszeri kiadás keletkezett,

□ megbetegedés miatt egyszeri, jelentős mértékű gyógyszerkiadás
□ kórházi kezelés
□ elemi kár, vagy baleset,
□ bűncselekmény áldozatává válás
A rendkívüli élethelyzetről szóló igazolást a kérelemhez csatolni kell !
b) létfenntartási gondok

□ élelmezés
□ ruházkodás
□ tüzelőanyag hiánya,
□ közüzemi szolgáltatás megszűnésének és
□ lakhatás elvesztésének veszélye
miatt kérelmezem.

5.

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élők havi
nettó jövedelme forintban:
A jövedelmek típusai

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó
jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből
származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES,
GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)
6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem
8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj,
értékpapírból származó jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)
9. A család összes nettó jövedelme
10. A család összes nettó jövedelmét csökkentő

A
kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
A kérelmezővel
közös háztartásban közös háztartásban
élő házastárs
élő egyéb rokon
(élettárs)
jövedelme
jövedelme

Összesen
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tényezők (tartásdíj összege)
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. ( továbbiakban: SZt.) 10. §ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv- az állami adóhatóság
illetékes igazgatósága útján- ellenőrizheti. Amennyiben az ellátást jogosulatlanul és
rosszhiszeműen veszem igénybe, úgy azt az SZt. 17. §-ában foglaltak alapján meg kell
térítenem.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Dátum: ......................................................
...................................................................
az igénylő aláírása
Igénylő hozzátartozóinak aláírása:
………………………………………………
………………………………………………..
TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

I. Személyi adatok:
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él,
kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük
különböző.
Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
Közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali
oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató
vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti
gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a
nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek), korhatárra való tekintet nélkül a tartósan
beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti,
örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25.
életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), a 18.
életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő,
illetve a szülő házastársa vagy élettársa.
II. Jövedelmi adatok:
Jövedelem: az elismert költségekkel és befizetési kötelezettséggel csökkentett, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt
és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói
adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
illetve hozzájárulást kell fizetni.
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Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő
összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek a települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó
támogatás: (Erzsébet-utalvány), a családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak
biztosított pótlék; a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági
támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, a személyes
gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka
és a fogyatékossági támogatás, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján
biztosított juttatás, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az
egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a
természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra
vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló
jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi
ellenértéke, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, az
energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, a szociális szövetkezet (ide nem értve az
iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként
megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.
Jövedelem számítás: A jogosultság megállapításakor
- a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a
továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónap jövedelmét,
- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással
már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos
összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam
nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység
időtartama alapján kell kiszámítani.
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
- a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
- a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,
-

a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás összegét meghaladó részét.

III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok:
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Rendkívüli települési támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
vagy az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek vagy családok
részére nyújtható.
A rendkívüli települési támogatás összege az önkormányzati rendelet alapján kerül
megállapításra.
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2. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez

Gecse Község Önkormányzata
8543 Gecse, Kossuth u. 39.
e-mail: gecsepmh@wdsl.hu
Születési támogatás iránti kérelem
Kérelmező szülő
 neve: ………………………………………………………………………………
 címe: ………………………………………………………………………………
Alulírott …………………………………………………………………………………………
lakos szülő kérem született gyermekem (név: …………………………………………………
lakcím: …………………………………………………………………, születési dátum:
………………….) után születési támogatás megállapítását.
A születési támogatás igénylési határideje a gyermek születését követő 60. nap. A benyújtási
határidő jogvesztő.
Melléklet: születési anyakönyvi kivonat
Kelt: Gecse, ……………………………………………..
………………………………….
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3.melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez

Temetési támogatás iránti kérelem
1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok
Neve: ………………………………………………………………………………….
Születési neve: ...............................................................................................................
Születési hely, idő: ........................................................................................................
Állampolgárság: ............................................................................................................
Lakóhely: .......................................................................................................................
Tartózkodási hely: …………………………………………………………………….
TAJ szám: ......................................................................................................................
2.A kérelmező családi állapota (a megfelelő választ kérjük a

□ egyedülálló
□ házastársával/élettársával él együtt

□-be x-el megjelölni.)

3. A házastárs/élettárs személyi adatai
Neve: .............................................................................................................................
Születési neve: ...............................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................
Születési hely, idő: ........................................................................................................
Állampolgársága: ..........................................................................................................
Lakóhely: .......................................................................................................................
Tartózkodási hely: .........................................................................................................
TAJ szám: …………………………………………………………………………….
Gyermek neve

Születési helye,
ideje

Anyja neve

Állampolgársága,
TAJ száma

4. Az elhunyt személy adatai:
Neve:………………………………………………………………………………………
…….
Születési
neve:…………………………………………………………………………………..
Anyja neve:
…………………………………………………………………………………….
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Haláleset helye,
ideje:…………………………………………………………………………..
Utolsó lakóhelye/ tartózkodási helye:
………………………………………………………….
Nyilatkozom, hogy elhunyt
- tartására, eltemettetésére
köteles voltam
nem voltam köteles
*
- eltemettetését szerződésben
vállaltam
nem vállaltam*
* a megfelelő válasz aláhúzandó
5. A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élők
havi nettó jövedelme forintban:
A jövedelmek típusai

A
kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
A kérelmezővel
közös háztartásban közös háztartásban
élő házastárs
élő egyéb rokon
(élettárs)
jövedelme
jövedelme

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó
jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből
származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES,
GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)
6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem
8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj,
értékpapírból származó jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)
9. A család összes nettó jövedelme:
10. A család összes nettó jövedelmét csökkentő
tényezők (tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó.
A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező nevére kiállított temetési
költséget igazoló számlát/ számlákat, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot!
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Dátum: ......................................................
...................................................................
az igénylő aláírása
Igénylő hozzátartozóinak aláírása:
………………………………………………
………………………………………………..
TÁJÉKOZTATÓ

Összesen
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Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok:
A temetési költségek mérséklésére – a halotti anyakönyvi kivonat kiállítását követő 60 napon
belül – temetési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki az elhunyt személy
eltemettetéséről köteles gondoskodni. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. § (1)-(2) bekezdése
alapján a temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
a) aki a temetést szerződésben vállalta;
b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;
c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő
házastársa
vagy élettársa;
d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.
A temetési támogatási kérelem benyújtási határideje a halotti anyakönyvi kivonat
kiállítását követő 60. nap. A benyújtási határidő jogvesztő.
A temetési támogatás összege az önkormányzati rendelet alapján kerül megállapításra.
A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező nevére kiállított temetési költséget
igazoló számlát/ számlákat, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot!
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4.melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez

Lakhatási támogatás iránti kérelem
2. Személyi adatok:
1.1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok
Neve: ………………………………………………………………………………………….
Születési neve: ..........................................................................................................................
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………
Születési hely, idő: ....................................................................................................................
Állampolgárság: ........................................................................................................................
Lakóhely: ..................................................................................................................................
Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………….
TAJ szám: .................................................................................................................................
1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza ( nem magyar állampolgárság esetén):
- Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
- EU kék kártyával rendelkező, vagy
- Bevándorolt/ letelepedett vagy
- Menekült/oltalmazott/hontalan
2.A kérelmező családi állapota (a megfelelő választ kérjük a □-be x-el megjelölni.)
□ egyedülálló
□ házastársával/élettársával él együtt
3. A kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ………… fő
3.1. A kérelmezővel közös háztartásban élők személyi adatai:
NÉV:
Születési helye, ideje
Anyja neve
Állampolgársága, TAJ
száma

4. A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyek havi nettó jövedelme forintban:
A jövedelmek típusai

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból származó jövedelem és
táppénz

A
kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös
háztartásban
élő házastárs
(élettárs)
jövedelme

A kérelmezővel
közös
háztartásban
élő egyéb
személy
jövedelme

Összesen
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2. Társas és egyéni vállalkozásból származó
jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből
származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások (különösen: GYED,
GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás)
6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem
8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj,
értékpapírból származó jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)
9. A család összes nettó jövedelme
10. A család összes nettó jövedelmét csökkentő
tényezők (tartásdíj összege)
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó.
5. Lakásviszonyok
A támogatással érintett lakás nagysága: ……………….. m2
A lakásban tartózkodás jogcíme:

……………………..

Albérlet esetén a bérleti szerződés csatolása szükséges!

6. Nyilatkozatok
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 személy részére, akinél készülék működik, a lakhatási támogatást a készülék működtetését
lehetővé tevő eszköz ( kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének
elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is.)
A lakhatást legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
…………………………………………………………………………………………………….
A lakhatási támogatás utalását a következő szolgáltató felé kérem:
( A megfelelő szolgáltatót aláhúzni szíveskedjen!)
- PÁPAI VÍZMŰ ZRT
-

GYŐRI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT
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-

EON – GÁZ

-

EON- ÁRAM

-

EGYÉB: ………………………………………………………………………………………..

Kérelemhez csatolni kell a közüzemi számlákat (villany, gáz, víz, hulladékszállítás, telefon)!
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) Életvitelszerűen a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek ( megfelelő rész aláhúzandó)
b) Közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: SZt.) 10. §-ának (7) bekezdése alapján a
szociális hatáskört gyakorló szerv- az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján- ellenőrizheti.
Amennyiben az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen veszem igénybe, úgy azt az SZt. 17. §-ában
foglaltak alapján meg kell térítenem.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Dátum: ......................................................

...................................................................
az igénylő aláírása
Igénylő hozzátartozóinak aláírása:
………………………………………………
………………………………………………..

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 háztartás valamennyi tagjának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2,
tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
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2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete:
........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca
.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje:
................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe:
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz.
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus
.................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
................................................
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy a háztartás tagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik,
akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell
kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország
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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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

I. Személyi adatok:
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él,
kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük
különböző.
Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
Közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali
oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató
vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti
gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a
nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek), korhatárra való tekintet nélkül a tartósan
beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti,
örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25.
életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), a 18.
életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő,
illetve a szülő házastársa vagy élettársa.
II. Jövedelmi adatok:
Jövedelem: az elismert költségekkel és befizetési kötelezettséggel csökkentett, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt
és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói
adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő
összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek az önkormányzati segély, a lakásfenntartási támogatás, a
települési támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményhez kapcsolódó támogatás: (Erzsébet-utalvány), a családbafogadó gyámként
kirendelt hozzátartozónak biztosított pótlék; a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és
külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak
jubileumi juttatása, a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása
kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a
vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, a fogadó szervezet által az
önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, az alkalmi munkavállalói könyvvel
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történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő
munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel
járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített
munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban:
háztartási munka) a havi ellenértéke, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért
kapott tiszteletdíj, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, a szociális szövetkezet (ide
nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes
bevétel.
Jövedelem számítás: A jogosultság megállapításakor
- a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a
továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónap jövedelmét,
- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással
már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos
összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam
nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység
időtartama alapján kell kiszámítani.
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
- a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
- a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,
a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás összegét meghaladó részét.
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Indokolás
Általános indokolás
Az önkormányzat jelenleg hatályos rendeletének felülvizsgálatát az indokolja, hogy 2015.
március 1-jétől ismételten jelentős változásokat hoz a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. Ezért az újabb módosítások helyett egy új, a majdani
szabályoknak megfelelő szociális rendelet kerül megállapításra.
Március 1-jétől új szabály, hogy megszűnik az önkormányzati segély, új fogalom a települési
támogatás lép életbe. A központi szabályozás megszünteti az ápolási díjat, a közgyógyellátási
igazolványt is. Az önkormányzatoknak 2014. február 28-ig kell az új rendelkezéseknek
megfelelő önkormányzati rendeletet megalkotniuk.
A települési támogatásnál fontos szempont lett, hogy most már teljes mértékben az
önkormányzat bevételeiből kell finanszírozni. Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény III/2. pontja a települési önkormányzatok szociális
feladatainak egyéb támogatása jogcímen biztosít a szociális feladatok ellátására támogatást.
Ez Gecse község esetében 1.425.640,- Ft-ot jelent. A költségvetési törvény kiegészítő
szabályok ob) pontja alapján ez a támogatásva még államilag finanszírozott lakásfenntartási
támogatás, aktív korú ellátás, egyéb államilag finanszírozott támogatások önkormányzatot
terhelő önerejére, a (III.3.) szociális étkeztetés, falugondnoki szolgáltatás és (III.5. pontok)
gyermekétkeztetés szerinti feladatokra, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami
támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon
történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és
természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési
önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható. A támogatás
szempontjából kizárólag az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain, illetve a
„Rövid időtartamú közfoglalkoztatás”, a „Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás”, a
„Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás”, a „Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló
támogatás (közhasznú kölcsönző részére)”, az „Országos közfoglalkoztatási program”, a
„Közfoglalkoztatási mintaprogram”, a „Lakáshoz jutást segítő támogatások”, a „Lakóingatlan
szociális célú bérbeadása, üzemeltetése”, a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő
ellátások” kormányzati funkciókon szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások
vehetők figyelembe. Ez az önkormányzatunk esetében jelent 1.425.640,- Ft központi
támogatást. Ennek a kiadási része lenne a támogatások önerejére 29 ezer forint, a szociális
étkezéshez hozzájáruláshoz 500 e Ft, a falugondnoki szolgálathoz történő hozzájáruláshoz
880 e Ft, a gyermekétkezéshez történő hozzájáruláshoz 150 e frint, az önkormányzati
segélyhez 20 ezer forint, a rendkívüli települési támogatáshoz 34 ezer forint, a
lakásfenntartási támogatáshoz 112 ezer forint, a születési támogatáshoz 100 ezer forint, a
temetési támogatáshoz 60 ezer forint, a szociális célú tüzifa önerejéhez 18 ezer forint, mely
összességében 1.903 ezer forint. Ehhez jön még a közfoglalkoztatás önereje, ami csak a
jelenlegi létszám február végi alkalmazásával 214 e Ft. Látható, hogy a szociális célú
kiadások jóval meghaladják az e célra kapott támogatást, vagyis az önkormányzatnak
önerejéből kell finanszíroznia ezen támogatások egy részét.
Részletes indokolás
1. § A rendelet célját határozza meg
2. § Az ellátások iránti kérelem benyújtási feltételeit határozza meg.
3. § A rendszeres ellátások folyósításának szabályaként bankszámlára utalást szab meg a
rendelet.
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4. § A kérelemhez szükséges igazolások, nyilatkozatok meghatározása.
5. § A szociális ellátások igénybe vételének feltételeit, a családi segélyezés elvét tartalmazza.
6. § Meghatározza, hogy a valótlan tényt közlőnek nem folyósítható ellátás, ha a szükséges
dokumentumok nem kerülnek felszólítás ellenére sem rendelkezésre bocsátásra, úgy a
kérelmet el kell utasítani.
7. § A létfenntartási gond tartalmát fogalmazza meg az (1) bekezdés, míg a (2) bekezdés a
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet.
8. § A települési támogatást és annak formáit határozza meg e szakasz, kimondja, hogy a
települési támogatás folyósításának hatáskörét a testület a polgármesterre átruházza.
9. §A rendkívüli települési támogatás határozza meg a rendelet ezen szakasza. Kimondja,,
hogy rendkívüli települési támogatást egy naptái évben egy háztartásban élő személyek
részére legfeljebb 3 alkalommal lehet megállapítani.
10. § A születési támogatás biztosításának feltételeit határozza meg.
11. § A temetési támogatás biztosításának feltételeit határozza meg.
12. § A lakhatási támogatást határozza meg. Általánosságban 1 év időtartamra, de legfeljebb a
lakáshoz kapcsolódó jogviszony időtartamára kerül megállapításra. A lakhatási támogatás
folyósítása kizárólag a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett
költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá.
13. § Kimondja, hogy ki jogosult lakhatási támogatásra.
14. § A lakhatási támogatás összegét határozza meg, mely jövedelem függő. Itt kerül
rögzítésre, hogy ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg támogatás.
15. § A lakhatási támogatás benyújtásának mikéntjét rögzíti.
16. § A természetben nyújtott szociális ellátások formáit rögzíti.
17. § Kimondja, hogy a természetbeni ellátásoknak milyen formája támogatható. Rögzíti,
hogy ezen esetben a határozatban szükséges rögzíteni a természetbeni formát.
18. § A köztemetést rögzíti átruházott hatáskörben
19. § A szociális szolgáltatások helyi formáit határozza meg.
20. § A szociális étkezés lehetőségét határozza meg.
21. § A szociális étkezésre jogosultságot rögzíti, valamint az ebéd kiszállításának lehetőségét.
A szociális étkezés megállapítása is átruházott hatáskörben történik a polgármester által.
22. § A térítési díjra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.
23. § A szociális étkezéshez kötendő megállapodás formáját tartalmaza.
24. § A családsegítés ellátását rögíti, mely a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó
Társulásán keresztül történik.
25. § A házi segítségnyújtás a FIX-PONT Társulás keretében történik.
26. § A gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása a Pápakörnyéki Önkormányzatok
Feladatellátó Társulásán keresztül történik.
27. § Jogszabályi ráutalást tartalmaz.
28. § (1) Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
(2) Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. Hatályon kívül helyezésre kerül anyagi
forrás hiányában az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló önkormányzati rendelet, a
jelenleg hatályos szociális rendelet továbbá a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
szóló helyi rendelet, utóbbi a központi jogi szabályozás miatt.
HATÁSVIZSGÁLAT
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
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következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a
helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel
kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet)
foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az
alábbiak szerint összegezhetők:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása:
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A Tervezetnek társadalmi hatása, hogy a régi segélyezési formák helyett újakat léptet életbe.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A Tervezet új adminisztratív terhet nem jelent.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet megalkotásának szükségességét az határozza meg, hogy a jelenleg hatályban lévő
szociális ellátásokról szóló helyi rendelet idejétmúlt, szükségessé válik új, egységes
szabályozást tartalmazó rendelet megalkotása a jelenlegi törvényi szabályozás mellett.
A Tervezet megalkotásának elmaradása sérti a törvény rendelkezését, így a kormányhivatal
törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján
a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat
törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási
(közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel.
Kérem a Tisztelt Képviselőket a rendelet-tervezet elfogadására.
Gecse, 2015. február 3.

Istenes Gyula
polgármester

