Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés
b) pontjában,26. §-ában,32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) és
(7) bekezdéseiben, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. Eljárási és értelmező rendelkezések
1. § (1)
A pénzbeli és természetbeni ellátásra való jogosultság elbírálásához a
kérelmezőnek a (2) bekezdés kivételével saját és családja, háztartása vagyoni, jövedelmi
viszonyairól – az erre a célra rendszeresített nyomtatványban meghatározott tartalom szerint –
nyilatkoznia kell, és a kérelem a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő
benyújtásával egyidejűleg a saját, illetve a családtagjaira, háztartásában élőkre vonatkozó
jövedelemigazolásokat csatolnia szükséges.A kérelem postai úton és személyesen nyújtható
be.
(2) Létfenntartást fenyegető helyzet során azonnali intézkedést igénylő ügyben a támogatás a
nyilatkozat, igazolások előterjesztése nélkül, azok utólagos csatolásával megadható.
(3)
A pénzbeni és természetbeni ellátások igénylése esetén a kérelmező köteles az
elbíráláshoz szükséges adatokat a Balatonfűzfő város polgármestere(a továbbiakban:
polgármester) rendelkezésére bocsátani, melynek valódisága környezettanulmány
elkészítésével ellenőrizhető.
(4)
Pénzbeli ellátások folyósítása lakossági folyószámlára, az önkormányzat
házipénztárában történő kifizetéssel, illetve lakcímre történő postai átutalással vagy a
kérelemben megjelölt szolgáltatóhoz történő utalással történik.
(5)
A polgármester átruházott hatáskörben dönt a pénzbeli és szociális ellátásokról, a
támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok
becsatolására hívhatja fel a jogosultat.
(6)
A tárgyévben újabb támogatás nem állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki
elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.
(7)
A vagyon meghatározására a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (továbbiakban: a Sztv.) 4. § (1) bekezdés b) pontja az irányadó.
(8)
A települési támogatás részben vagy egészben természetbeni formában nyújtható.
(9)
Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a
tankönyv- és tanszervásárlási támogatás, a tandíj, a közüzemi díjak, a gyógyszerköltségek
kifizetése, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás,
középiskolai, vagy felsőfokú nappali oktatás munkarendje szerinti oktatási intézmény
tandíjának, kollégiumi díjának, vagy az albérleti díjának az átvállalása.
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2. Települési támogatás
2.§ (1) Szociális rászorultság esetén az önkormányzat e rendeletben meghatározott feltételek
szerint települési támogatást biztosít
a) a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó
hátralékok rendezéséhez (a továbbiakban: települési lakhatási támogatás),
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző
személy részére,
c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
d) halálesetre tekintettel, temetési költségek viseléséhez.
(2) Települési támogatásra – az 5. § és a 6. §-ban foglaltak kivételével – jogosult:
a) az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, vagy
b) az az egyedül élő személy, akinek a havi jövedelme nem haladja megaz öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160%-át, vagy
c) az a gyermeket nevelő álláskereső, három vagy többgyermekes családban élő személy,
tartósan beteg, fogyatékos személy gondozását ellátó családban élő személy, akinek az
egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át, vagy
d) az a három vagy több gyermekét egyedül nevelő személy, tartósan beteg, fogyatékos
személy gondozását végző egyedülálló személy, akinek azegy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
180 %-át.
(3) Tartósan beteg az a személy, aki előre láthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban
állandó ápolást, gondozást igényel.
(4) Nem jogosult települési támogatásra az, aki rendelkezik olyan vagyonnal, valamint
vagyoni értékű joggal, amelynek hasznosításával létfenntartása biztosítható.
(5) A települési támogatás összege a tárgyévben háztartásonként nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.
(6) A települési támogatás iránti
formanyomtatványon kell benyújtani.

kérelmeket

a

rendelet

1.melléklete

szerinti

(7) A települési támogatás adható eseti jelleggel, vagy meghatározott időszakra, havi
rendszerességgel.
(8) Az eseti jelleggel biztosított települési támogatás tárgyévben – a munkaképes aktív korú
személyek esetében – a második alkalmat követően csak abban az esetben állapítható meg, ha
a kérelmező vállalja a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ Balatonfűzfői
Kirendeltségével való együttműködést, anyagi helyzetének rendezéséhez való segítségnyújtás
céljából.
3. § (1) A települési lakhatási támogatás a kérelmező által lakott lakás vagy nem lakás
céljára szolgáló helyiség fenntartási költségéhez – különösen: villany-, víz-, gázfogyasztás,
fűtési költségek, csatornahasználat, szemétszállítás, lakásbérleti díj, lakáscélú pénzintézeti
kölcsön, közös költség – nyújtott támogatás.
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(2) A települési lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
4. § Települési támogatásban részesülhet az a személy, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg
hozzátartozójának az ápolását, gondozását végzi.
5. § (1)Gyógyszerkiadások viseléséhezbiztosított települési támogatás annak a kérelmezőnek
nyújtható, akinek a havi jövedelme családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 250 %-át nem haladja meg és a havi
rendszeres gyógyszerfogyasztás költsége, vagy gyógyászati segédeszközének térítési díja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének30 %-át meghaladja.
(2) A támogatás összege személyenként évente a 20.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) A gyógyszerkiadások viseléséhez igényelt települési támogatási kérelemhez csatolni kell a
kérelem benyújtását közvetlenül megelőző három hónapban felírt rendszeres gyógyszerekről
és azon egy havi költségéről a háziorvos és a gyógyszertár igazolását. Gyógyászati
segédeszköz esetén a szakorvosi javaslatot és az árajánlatot vagy számlát.
6. § (1)Halálesetre tekintettel, temetési költségek viseléséhez települési támogatás annak a
kérelmére állapítható meg, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak
ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a
temetési költségek saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti és nem jogosult a
hadigondozásról szóló törvényben szabályozott temetési hozzájárulásra.
(2) A halálesetre tekintettel, temetési költségek viseléséhez nyújtott támogatás összege:
a) 35.000,- Ft, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
b) 30.000,- Ft, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
c) 25.000,- Ft, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,
d) 20.000,- Ft, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, de
nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál.
(3) Egyedül élők esetén a (2) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott jövedelemhatárt
további 50 %-kal növelt összeghatárig kell figyelembe venni.
(4) A támogatás megállapítás iránti kérelmet, mely kérelem formanyomtatványát a rendelet 2.
melléklete tartalmazza, a temetést követő 30 napon belül lehet előterjeszteni.A határidő
jogvesztő. A kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a temetési
költségről a támogatást kérő vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére
kiállított számla eredeti példányát, a kérelmező és család tagjai jövedelmét igazoló okiratokat.
(5) A támogatás kivételesen a temetés költségeit igazoló számla hiányában – utólagos
elszámolási kötelezettség mellett – is megállapítható. Az elszámolás módját és határidejét a
települési támogatás megállapításáról rendelkező döntésben kell meghatározni.
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(6) A tárgyév helyben szokásos legolcsóbb temetési költségének összegét a temetkezési
vállalkozók által január 1-től alkalmazott díjszabás határozza meg.
7. § (1) Az önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt az Sztv. 45. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján annak a szociálisan rászorult személynek a részére, aki
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakos vagy tartós
létfenntartási gonddal küzd.
(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen:
a) a betegség, vagy
b) a haláleset, vagy
c) elemi kár,
d) a gyermek megszületése,
e) a várandós anya válsághelyzete,
f) iskolakezdés,
g) a nevelésbe vett gyermek és családjának kapcsolattartása
h) a nevelt gyermek családba való visszakerülése,
i) a gyermek hátrányos helyzete.
j) a megfelelő élelmezés hiánya,
k) a lakhatás elvesztésének veszélye,
l) a közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye,
m) a megfelelő ruházkodás hiánya,
n) a gyógyszerellátás, gyógykezelés hiánya,
o) ha a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság
megállapításának elhúzódása miatt késik.
3. Szülési támogatás
8. § (1)Szülési támogatásra a szülőanya alanyi jogon jogosult.
(2) Az anyát szülési támogatásként gyermekenként egyszeri alkalommal az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 70 %-a illeti meg.
(3) A szülési támogatás iránti kérelem a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon,
a gyermek születését követő hat hónapon belül nyújtható be, mellékelni kell a születési
anyakönyvi kivonat másolatát. A határidő jogvesztő.
4. Speciális diétára szoruló gyermekek támogatása
9. § (1) Táplálékallergiája, vagy más alapbetegsége miatt speciális diétára szoruló, 18. év
alatti hátrányos helyzetű, vagy tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek részére, egészségi
állapotához igazodó étkeztetése elősegítése érdekében rendszeres támogatás állapítható meg
abban az esetben, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében annak 200
%-át.
(2) A támogatás összege gyermekenként havi 5.000,- Ft.
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(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek speciális diétájára vonatkozó kórházi
szakambulancia által kiállított szakorvosi igazolást.
(4) A speciális diétára szoruló gyermek támogatása iránti kérelem a rendelet 4. melléklete
szerinti formanyomtatványon nyújtható be.
(5) A jogosultságot a kérelem benyújtását követő hó 1. napjától kell megállapítani és a
támogatást a jogosultság fennállásáig, de legfeljebb egy év időtartamban lehet folyósítani.
5. Köztemetés
10. § (1) A Balatonfűzfő Város Önkormányzat közigazgatási területén elhunyt személy
közköltségen történő eltemettetéséről gondoskodni kell, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
(2)A közköltségen történő temetés a városban szokásos temetési módok közül a legolcsóbb,
hamvasztásos módon történhet. Ettől eltérni csak abban az esetben lehet, ha a rendőrség
bűncselekmény gyanúja miatt nem járul hozzá a holttest elhamvasztásához.
(3)Az eltemettetésre köteles személy - a Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontja szerinti - a
köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesíthető,
ha a költségek kifizetése az eltemettetésre kötelezettnek vagy családjának a létfenntartását
veszélyezteti.
(4)Egészben mentesíthető a megtérítési kötelezettség alól az az eltemettetésre köteles
személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkorilegkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén annak 160 %-át nem haladja
meg és vagyona sem neki, sem a családtagjainak nincs, továbbá ha az elhunyt személy után
hagyatéki hasznosítható vagyon nem maradt, illetve az nem olyan mértékű, amely a
köztemetés költségeit fedezné.
(5)Részben mentesíthető kérelemre a megtérítési kötelezettség alól az az eltemettetésre
köteles személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 180 %-át nem haladja
meg, és hasznosítható vagyona sem neki, sem a családtagjainak nincs, továbbá ha az elhunyt
személy után hagyatéki hasznosítható vagyon nem maradt, vagy az nem olyan mértékű, amely
a köztemetés költségeit fedezné.
(6)A megfizetésre egyetemlegesen kötelezhető hozzátartozók esetén a (4)-(5) bekezdésben
meghatározott feltételek meglétét külön-külön kell vizsgálni.
(7)Amennyiben az elhunyt hagyatéka a köztemetés költségét részben fedezi, az eltemettetésre
köteles személyt csak a köztemetés és a hagyatéki vagyon különbsége közötti összeg
tekintetében lehet a (4)-(5) bekezdésben foglalt feltételek megléte esetén részben vagy
egészben mentesíteni.
6. Záró rendelkezések
11. § (1) A rendelet 2015. március 1. napjával lép hatályba.
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(2) Hatályát veszti Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások szabályozásáról szóló 29/2013. (XII. 31.) önkormányzati
rendelete.
Balatonfűzfő, 2015. február. 25.

Marton Béla
polgármester

Dr. Takács László
jegyző

Kihirdetve: Balatonfűzfő, 2015. február 27.

Dr. Takács László
jegyző
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1. melléklet a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások szabályozásáról
szóló 8/2015. (II.27.)önkormányzati rendelethez

Kérelem
települési támogatás megállapításához
1. A kérelmező adatai:
Név: ............................................................................................................................................
Születési név:…………………………………………………………………………………
Szül. hely, idő: .............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Állampolgársága: ........................................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): .......................................................................................
TAJ szám:………………………………………………………………………………………
Kérem, hogy részemre települési támogatást szíveskedjenek megállapítani.
2. Nyilatkozat az együtt élő családtagokról és jövedelmekről
Rokonsági
fok

Név

Szül. hely

Kérelmező
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Szül. idő

Anyja neve

Jövedelme

3. A kérelem indoklása:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
A segély összegét
 házipénztárból
 átutalással/számlaszám: .................................................................................
 postai úton kérem kifizetni.
4. Nyilatkozatok
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek1. (a megfelelő rész
aláhúzandó)
a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
amennyiben ebben az évben önkormányzati segélyt már legalább két alkalommal
megállapították részemre, vállalom a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási
Központ családgondozójával való együttműködést, anyagi helyzetem rendezéséhez
való segítségnyújtás céljából.
nem kötöttem olyan tartási szerződést, amelynek én vagyok a jogosultja
nem rendelkezem olyan vagyonnal, valamint vagyoni értékű joggal, amelynek
hasznosításával létfenntartásom biztosítható.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Balatonfűzfő, ………………………
……………………………………
Kérelmező aláírása

1

Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hellyel
is rendelkezik.
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TÁJÉKOZTATÓ (A kérelem kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni)
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
a kérelmező személyi igazolványát, lakcímkártyáját
amennyiben az iratokat fénymásolatban csatolja, azok eredeti példányát.
A kérelemhez mellékelni kell:
a kérelmezővel életvitelszerűen közös háztartásban élő személyek jövedelméről szóló
igazolásokat
munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált
munkanélküli és elhelyezkedése érdekében együttműködik
18 éven felüli gyermek iskolalátogatási igazolását
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2. melléklet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásárólszóló 8/2015.
(II.27.)önkormányzati rendelethez
Kérelem
a halálesetre tekintettel megállapítható települési támogatás megállapításához
A kérelmező adatai:
Név: ............................................................................................................................................
Születési név:………………………………………………………………………………
Szül. hely, idő: .............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Állampolgársága: ........................................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): .......................................................................................
TAJ szám:.......................................................................................................................
Kérem, hogy részemre települési támogatást szíveskedjenek megállapítani.
Nyilatkozat az együtt élő családtagokról és jövedelmekről
Rokonsági fok

Név

Szül.
hely

Szül. idő

Anyja neve

Jövedelme

Kérelme
ző

A kérelem indoklása:
......................................................................................................................................................
10

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
A segély összegét
 házipénztárból
 átutalással
/számlaszám:………………………………………………………/
 postai úton kérem kifizetni.

Nyilatkozatok
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
életvitelszerű lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek2 (a megfelelő rész
aláhúzandó)
nem részesülök, a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16.§-ban
szabályozott temetési hozzájárulásban
az elhunyt eltemettetését nem szerződés alapján vállaltam,
az elhunyt nem rendelkezett olyan életbiztosítással, melynek kedvezményezettje az
eltemettető, es a biztosítás összege meghaladja a temetés költségét
a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek
nem rendelkezem olyan vagyonnal, valamint vagyoni értékű joggal, amelynek
hasznosításával létfenntartásom biztosítható.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Balatonfűzfő, ………………………
……………………………………
Kérelmező aláírása

2

Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hellyel
is rendelkezik.
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3. melléklet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról szóló 8/2015.
(II.27)önkormányzati rendelethez
Kérelem szülési támogatás megállapításához
A kérelmező adatai:
Név: ............................................................................................................................................
Születési név:………………………………………………………………………………….
Szül. hely, idő: .............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Állampolgársága: ........................................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): .......................................................................................
TAJ szám:………………………………………………………………………………………
Kérem, hogy részemre szülési támogatást szíveskedjenek megállapítani.
A kérelemhez csatolom a gyermekem születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
Gyermek(ek) adatai, aki(k) után a szülési támogatást kéri:
Név: .............................................................................................................................................
Szül.hely, idő: ..............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Állampolgársága: ........................................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
Anyakönyvi kivonat száma: ........................................................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott adatok a
valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelésre jogosult
szerv nyilvántartsa, és statisztikai adatszolgáltatás céljából kezelje.
A segély (támogatás) összegét
 házipénztárból
 átutalással
/számlaszám:………………………………………………………/
 postai úton kérem kifizetni.
Balatonfűzfő, ………………………
……………………………………
Kérelmező aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ (A kérelem kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni)
A szülési támogatás megállapítására irányuló kérelem a gyermek születését követő hat
hónapon belül nyújtató be.
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
a kérelmező személyi igazolványát, lakcímkártyáját
amennyiben az iratokat fénymásolatban csatolja, azok eredeti példányát.
A kérelemhez mellékelni kell:
a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát
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4. melléklet a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások szabályozásáról
szóló 8/2015. (II.27.)önkormányzati rendelethez

Kérelem
speciális diétára szoruló gyermekek támogatásának megállapításához
A kérelmező adatai:
Név: ............................................................................................................................................
Születési név:…………………………………………………………………………………..
Szül. hely, idő: .............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Állampolgársága: ........................................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): .......................................................................................
TAJ szám:………………………………………………………………………………………
Kérem, hogy speciális diétára szoruló gyermekemre tekintettel részemre támogatást
szíveskedjenek megállapítani.
Nyilatkozat az együtt élő családtagokról és jövedelmekről
Rokonsági
fok

Név

Szül. hely

Kérelmező

14

Szül. idő

Anyja neve

Jövedelme

A kérelem indoklása:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
A segély összegét
 házipénztárból
 átutalással/számlaszám: .................................................................................
 postai úton kérem kifizetni.
Nyilatkozatok
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek3. (a megfelelő rész
aláhúzandó)
a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Balatonfűzfő, ………………………
……………………………………
Kérelmező aláírása

3

Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hellyel
is rendelkezik.
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TÁJÉKOZTATÓ (A kérelem kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni)
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
a kérelmező személyi igazolványát, lakcímkártyáját
amennyiben az iratokat fénymásolatban csatolja, azok eredeti példányát.
A kérelemhez mellékelni kell:
a kérelmezővel életvitelszerűen közös háztartásban élő személyek jövedelméről szóló
igazolásokat
munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált
munkanélküli és elhelyezkedése érdekében együttműködik
18 éven felüli gyermek iskolalátogatási igazolását
a gyermek speciális diétájára vonatkozó kórházi szakambulancia által kiállított
szakorvosi igazolást.
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Előzetes hatásvizsgálat:
Társadalmi-gazdasági hatása: az elszegényedett rétegek helyzetének helyi kezelése
Költségvetési hatása:többlet forrás igény
Környezeti, egészségi következményei: a rászorult rétegek körülményeinek szinten
tartása
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: házipénztári kifizetések számának
növekedése
Egyéb hatása:
A rendelet megalkotásának szükségessége: tv-i előírás
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következménye: kezeletlen
szociális problémák, törvénysértés
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltétel:
adottak
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Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról
INDOKOLÁS
Az országgyűlés a 2014. évi XCIX. törvénnyel többek között módosította „A szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvényt, valamint „A gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvényt.
A módosítás megváltoztatja az önkormányzatok képviselőtestületeinek és jegyzőinek
hatásköreit, illetőleg a szociális ellátások fajtáit. Egyes ellátási formák tekintetében a
döntéshozatal jogosítványa 2015. március 1. napjától a kormányhivatalokhoz kerül, míg az
önkormányzati ellátások által lefedett szociális problémakör szélesítésével megváltozik a
törvény által meghatározott ellátások tartalma és elnevezése is. (Az önkormányzati segély
helyett „települési támogatás” elnevezésű ellátás lép be.)
A szociális problémák kezelése helyi szinten új kihívás előtt áll, a korábban volt három ellátás
– lakásfenntartási támogatás, méltányossági- ápolási díj, és közgyógyellátás – törvényi
megszüntetése miatt, amelyre a települési támogatással történő problémakezelés adhat
megoldást.
Ezeknek a szempontoknak megfelelően került sor az új rendelet-tervezet megalkotására.
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