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Kivonat
Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-én megtartott
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2015.(XI.02.)
önkormányzati rendelete
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, 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) és (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésének g)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 14/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I/1/e. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Intézményfelügyeleti, Szociális, Közművelődési és Sport Bizottság, a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet
1. melléklete III/1/a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság,
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(5) A lakhatási támogatás és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás térítési díj támogatás
kizárólag természetben, a temetési támogatás, gyógyszertámogatás és az iskolakezdési támogatás
kizárólag pénzbeli formában, a rendkívüli települési támogatás pénzbeli és természetbeni formában is
nyújtható.
2. §
A Rendelet 2. §-a a következő bekezdéssel egészül ki:
(6) A lakhatási támogatás, a gyógyszertámogatás és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás
térítési díjtámogatás rendszeres ellátás.
3. §
A Rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(6) Rendszeres ellátás iránti kérelmet legkorábban az adott ellátásra való jogosultság időtartamának
lejárta előtt egy hónappal lehet benyújtani.
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4. §
A Rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(9) A pénzbeli és természetbeni ellátások folyósítása a 4. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével
utalással történik a jogosult, a törvényes képviselője, a közüzemi szolgáltató vagy a szociális szolgáltató
részére. Az ellátás pénztárból történő kifizetését a polgármester engedélyezheti.
5. §
A Rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(8) A jogerősen megállapított rendkívüli települési támogatást és az iskolakezdési támogatást a jogosult a
Hivatal pénztárában veheti át.
6. §
A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Gyógyszertámogatásra jogosult az a nagykorú személy, akinek az esetében vényköteles havi
rendszeres gyógyító ellátás költsége (a továbbiakban: gyógyszerköltség)
a) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 20%-át meghaladja és
b) a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, egyedül élő esetén a 250%-át és
c) közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és
a kérelmezőnek és családjának vagyona nincs.
7. §
A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy
a) akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át,
b) aki krónikus betegség miatt bekövetkezett gyógyintézeti kezelésben részesült, illetve aki tartós
betegségére tekintettel gyógykezelésben részesül és a családjában az egy főre eső jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén
300 %-át,
8. §
A Rendelet 14. §-a a következő bekezdéssel egészül ki:
(5) Aki 2015-ben az Szt. szerinti normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megszűnését
követő 30 napon belül lakhatási támogatás megállapítására irányuló kérelmet terjeszt elő, annak a
kérelem benyújtásának hónapjától kell a rendszeres ellátást megállapítani.
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9. §
A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
10. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
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melléklet a 12/2015. (XI.02.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
I. Személyi adatok
A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ......................................................................................................................................
Születési neve: ........................................................................................................................
Anyja neve:..............................................................................................................................
Születés helye, ideje (év, hó, nap):…………...........................................................................
Lakóhelye: …………………………………………………………………………………...
Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………..
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
_ _ _
_ _ _
_ _ _
Családi állapota: hajadon / nőtlen; házas és házastársával együtt él, házas és
házastársával külön él, elvált, özvegy, élettárssal él, egyedül él (a megfelelő rész
aláhúzandó)
Kérelmező családi körülményei: egyedül élő nem egyedül élő (a megfelelő rész
aláhúzandó)
Állampolgársága:.....................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni):....................................................................................
E-mail cím (nem kötelező megadni): ......................................................................................
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.
II. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma, adatai:
A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli
hozzátartozók száma: …………… fő.
A
Név
(születési név)
1.
2.
3.
4.
5.

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

C

D

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele (TAJ)
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Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban
feltüntetett tagjai között van olyan személy:
a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt
magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek
száma ……..fő,
b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma
….fő,
c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma ..... fő.

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

B.

C.

A jövedelem típusa

Kérelmező

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 és
munkaügyi szervek
által folyósított
ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem
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IV. Lakásviszonyok
1. A támogatással érintett lakás nagysága: …………..m2
2. A lakásban tartózkodás jogcíme: ………………………………………………………..
V. Nyilatkozatok
1. A kérelemmel érintett lakásba 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 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 [63/2006. (III.27.) Korm. rend. 22. § (1) bekezdés]}
2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
………………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész
aláhúzandó),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
c) havonta kiskorú gyermekem(im) után a bíróság által megállapított/másik szülővel történő
megegyezés után ………………………. Forint összegben tartásdíjat kapok,
d) havonta a nem velem élő kiskorú gyermekem(im) után ………………….. Forint összegű
tartásdíjat fizetek / nem fizetek.
e) 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 – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóigazgatósága útján – ellenőrizheti,
f) hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához,
g) az eljárás megindításáról értesítést nem kérek, továbbá kijelentem, hogy a lakhatási
támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni
fellebbezési jogomról lemondok, (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással
törölni!)
h) a kérelmemhez mellékelten csatolom a lakásnagyságot igazoló dokumentumot.

4. Szociálisan rászoruló személyként kérem a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő
felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása* iránti igazolás kiállítását az alábbiak
szerint:
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a) villamos-energia szolgáltató (EON Zrt.),
b) földgáz szolgáltató (TIGÁZ Zrt.),
c) víziközmű szolgáltató (TRV Zrt.) részére. * (a megfelelő rész aláhúzandó)
Kelt: Fehérgyarmat,………………………
……………………………………………
kérelmező aláírása

….............................................................
háztartás nagykorú tagjainak aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is
rendelkezik.

V. A kérelem IV.1. pontjához a lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazolni kell (akár
korábban kiállított) tulajdoni lap, tervrajz, használatbavételi engedély másolattal, ezek
hiányában az alábbi kimutatás kitöltésével:

Kimutatás lakásnagyságról
Ingatlan címe
A lakás összterülete (m2)
1. szoba területe
2. szoba területe
3. szoba területe
4. szoba területe
5. szoba területe
Konyha területe
Kamra területe
Fürdőszoba területe
WC területe
Előszoba területe
Egyéb helyiség

Kelt: Fehérgyarmat, ................................................
..........................................................................
kérelmező aláírása
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VI. Vagyonnyilatkozat
1. A kérelmező személyes adatai
Neve: ………………………………………………………………………………..
Születési
neve: …………………………………………………………………………………
Anyja
neve: …………………………………………………………………………………
Születési hely, év, hó, nap: ……………………………………………………...……
Tartózkodási
hely: …………………………………………………………………………………
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
…………………………………………………………….
2. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakhatási
támogatás esetén 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)
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
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B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ................................................................ típus …….................
rendszám
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár,
................................ típus ..................... rendszám

vízi-

vagy

egyéb

jármű:

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: Fehérgyarmat, ................................................

.....................................................
aláírása

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
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.

/Dr. Péter Csaba s.k./
polgármester

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat 2015. október 29.

/dr. Kovács Attila s.k./
jegyző

