Véménd Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2015.(II. 24.) számú rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól
Véménd Község Önkormányzati Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3)
bekezdésében, 37. § (1) bekezdésében, 37/A. § (3) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (3)
bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében, kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a felnőtt
korúak törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, valamint a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal
küzdők szociálisan rászorult egyének családok számára igénybe vehető ellátások formáit, szervezeti
kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének
módját, feltételeit és garanciáit az Szt.-ben foglaltakkal összhangban.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed Véménd település közigazgatási területén élő
a) lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra
b) a Szt. 3. § (1) bekezdés b-d) pontja, valamint a (2)-(3) bekezdése szerinti személyekre
II. Értelmező rendelkezések
3. §
a) (E rendeletben használt fogalmak magyarázatánál az Szt. 4. §-ban meghatározottakat kell
értelemszerűen alkalmazni.
b) Lakhatási kiadások: villamos energiadíj, földgáz szolgáltatási díj, víz- és csatornadíj

Hatásköri rendelkezések
4. §
(1) A képviselő-testület a hatáskörét átruházza
a) Szociális Bizottságára a
aa) települési támogatás
ab) köztemetés
ac) Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás

ad) szociális tűzifa támogatás
ügyekben,
b) a polgármesterre pedig az azonnali intézkedést igénylő esetekben rendkívüli települési
támogatás megállapítása ügyekben.
(2) A polgármester, illetőleg a Véménd Község Önkormányzata Szociális Bizottsága döntése ellen a
határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Palotabozsoki Közös Önkormányzati Hivatalban
(a továbbiakban: önkormányzati hivatal) benyújtott, a képviselő-testülethez címzett fellebbezést lehet
előterjeszteni. A fellebbezést a polgármester a képviselő-testület következő ülése elé terjeszti. A
fellebbezést a beadástól számított legkésőbb 60 napon belül el kell bírálni.
Eljárási rendelkezések
5. §
(1) Az Képviselő-testület e rendeletben szabályozza az alábbi pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokat:
a) Települési támogatás
 Lakhatási támogatás
 Rendkívüli települési támogatás
 Gyógyszertámogatás
 Beiskolázási támogatás
 Temetési támogatás
 Szociális tűzifa támogatás
b) Köztemetés
c) Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás keretében az Önkormányzat a
rászorultaknak biztosítja:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
d) családsegítés.
e) nappali ellátás
II.

fejezet
6. §

Települési támogatás
Általános feltételek
(1) Az önkormányzat rendkívüli települési támogatással, valamint rendszeres települési támogatással
segíti a szociálisan rászorult, méltányolandó anyagi nehézséggel küzdő személyeket.
(2) Rendszeres települési támogatás nyújtható

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (a továbbiakban: Lakhatási települési
támogatás)
b) a gyógyszerkiadások viseléséhez (a továbbiakban: gyógyszertámogatás)
(3) A gyermekek családban történő nevelkedését, a gyermeket nevelő családok anyagi-szociális
problémáinak enyhítését – a Gyvt-ben foglaltak figyelembe vételével – települési támogatással segíti
az önkormányzat.
7. §
(1) A települési támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a kérelmező minden tőle elvárhatót
megtegyen annak érdekében, hogy szociális problémáit megszüntesse vagy csökkentse, így
például együttműködjön a munkaügyi központtal, közfoglalkoztatásban vegyen részt,
igénybe vegye a családsegítő vagy a gyermekjóléti szolgáltatást. Nem nyújtható települési
támogatás annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatban valótlan tényt közöl.
(2) A települési támogatás nyújtható készpénzben, de természetbeni szociális ellátás formájában,
a támogatott személy kiadásainak átvállalásával is megállapítható.
8. §
(1) A települési támogatás megállapításáról – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Szociális
Bizottság dönt.
(2) A létfenntartást veszélyeztető, azonnali orvoslást igénylő rendkívüli élethelyzetbe került
rászorult részére – e rendeletben foglalt szabályok betartásával – a polgármester is állapíthat
meg rendkívüli települési támogatást.

Rendkívüli települési támogatás
9. §
(1) Rendkívüli települési támogatást kell nyújtani a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek
részére.
(2) Évente legfeljebb két alkalommal, eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra rendkívüli
települési támogatásban lehet részesíteni azokat a személyeket, akik önmaguk, illetve családjuk
létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt
anyagi segítségre szorulnak, feltéve, hogy a kérelmező egy főre számított havi családi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át.
(3) Évente legfeljebb két alkalommal, eseti jelleggel rendkívüli települési támogatásban lehet
részesíteni azokat a személyeket is, akik alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így
különösen: betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya
gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe
vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - anyagi segítségre szorulnak, feltéve, hogy egy főre számított
havi családi jövedelmük nem haladja meg a (2) bekezdésben foglalt jövedelemhatár kétszeresét.

(4) A rendkívüli települési támogatás esetenkénti összege – a 17. § (1) bekezdésben, a 18-19. §-ban
foglalt kivétellel – 3.000-20.000 forint lehet. A segélyezettet elszámolási kötelezettség terheli.
10. §
Lakhatási támogatás
(1) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában:
a) az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum (28.500 Ft)
120 %-át, továbbá az elismert Lakhatási költségek a háztartás összjövedelmének 40
%-át elérik és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
b) egyszemélyes háztartás esetén: ha az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíjminimum (28.500 Ft) 150 %-át, továbbá az elismert Lakhatási
költségek a háztartás összjövedelmének 30 %-át elérik és az igénylő nem rendelkezik
vagyonnal
(2) A (2) bekezdés alkalmazásában háztartás az Szt. szerinti háztartás. Vagyon alatt a
hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, ha annak forgalmi
értéke meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét, azzal, hogy nem
minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a
vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában elismert havi Lakhatási költségként a kérelem beadását
megelőző utolsó havi számla alapján:
a) a villanyáram-,
b) a vízc) és gázfogyasztás,
d) szemétszállítás díja,
f) a lakbér vagy az albérleti díj,
együttes összege, továbbá nem gázzal vagy villanyárammal fűtők esetében a tüzelőanyag
költségeinek megfizetésére havi 5.000 forint vehető figyelembe.
11. §
(1) A Lakhatási települési támogatást a kérelem benyújtását követő hó első napjától kezdődően
12 hónapra kell megállapítani, az ellátás havi összege 1500 forint. A kérelmeket március 1. és
március 31. között, valamint szeptember 1. és szeptember 30. között lehet benyújtani.
(2) A Lakhatási települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a
lakásfenntartással összefüggő, 10. § (3) bekezdése szerinti azon rendszeres kiadásokhoz kell
nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben
veszélyezteti.
(3) A lakhatási települési támogatást havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell a (2)
bekezdés szerint utalni a szolgáltatóhoz.
12. §
(1) Lakhatási települési támogatást ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak lehet megállapítani,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak minősül az albérlet
és a bírósági határozattal megosztott lakás lakrésze.

(2) Megszűnik a Lakhatási települési támogatás:
a) a megállapított folyósítási időtartam leteltével, vagy
b) ha a bizottság a támogatásra okot adó körülmények megváltozásával a támogatást megszünteti.
Gyógyszertámogatás
13. §
(1) Gyógyszertámogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek a havi rendszeres
gyógyító ellátás költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes
viselni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szempontjából szociálisan rászorult az, akinek a családjában az
egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át.
(3) Létfenntartást veszélyeztetően magas a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége, ha annak
havi összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át.
(4) A gyógyszertámogatás havi összege a rendszeres gyógyító ellátás havi költségének fele, de
maximum 10.000 forint.
(5) A havi rendszeres gyógyító ellátás költségét a háziorvos igazolja.
14. §
(1) A gyógyszertámogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően 12 hónapra
kell megállapítani. A kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani.
(2) Gyógyszertámogatás nem jár a közgyógyellátásra való jogosultság időtartama alatt. A
kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy a kérelem benyújtásakor
közgyógyellátásra jogosult-e.
(3) A gyógyszertámogatást havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell a támogatott
részére kifizetni.
Beiskolázási támogatás
15. §
(1) Beiskolázási támogatásra jogosultak a középiskola 9-12 osztályában tanuló diákok szülei, az
alábbiak szerint:
a) azon tanulók esetében, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek:
6.000.- Ft/ tanuló
b) azon tanulók esetében akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, és a
település sport-, illetve kulturális (néptánc) életében tevékenyen részt vesznek: 7.000 Ft /
tanuló
c) azon tanulók esetében, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosultak:
12.000 Ft/tanuló
d) azon tanulók esetében, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosultak, és
a település sport-, illetve kulturális (néptánc) életében tevékenyen részt vesznek: 14.000
Ft/tanuló.

(2) A támogatást igényelni nem kell, a támogatásról a Szociális Bizottság dönt.
(3) Az érintetteket a Bizottság határozatban értesíti.
(4) A támogatást évente egy alkalommal tárgyév szeptember 30-ig fizeti ki az önkormányzat a
jogosultaknak.
Temetési támogatás
16. §
(1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként rendkívüli
települési támogatás (a továbbiakban: temetési támogatás) nyújtható annak, aki a meghalt volt
véméndi lakhelyű lakos eltemettetéséről gondoskodott, ha a temetési költségek viselésére a
saját, illetve családja létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes. Létfenntartást
veszélyeztet a temetési költségek viselése, amennyiben az eltemettető családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
350 %-át, egyedül élő esetén 400 %-át.
(2) A temetési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül
lehet benyújtani.
(3) A temettető a temetési támogatás felvételére temetésenként egy esetben jogosult. A
kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy máshol e címen nem
igényelt és nem kapott települési támogatást.
(4) A temetési támogatás mértékét a jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
17. §
Természetbeni rendkívüli települési támogatás
(1) Természetbeni rendkívüli települési támogatásként kérelmére az Önkormányzat átvállalja az
általa lakott lakás után fizetendő magánszemélyek kommunális adójának megfizetését annak
a Véméndi lakosnak, akinek családjában az egy főre jutó a havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. A megállapított támogatás az adófizetés
időszakához igazodóan félévi adó átvállalására szól.
18. §
Szociális célú tűzifa támogatás
(1) Véménd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a központi támogatás
függvényében évente egyszeri, természetbeni szociális célú tűzifa támogatást nyújthat (a
továbbiakban: támogatás) azon szociálisan rászoruló személyek részére, akik a támogatás
megítélésének napján a településen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkeznek és
életvitelszerűen is a településen élnek.
(2) .A támogatás
a) kérelemre, vagy
b) az (5) bekezdésben foglalt rászorultak esetében hivatalból is adható.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti kérelmet írásban kell benyújtani, és a kérelemhez csatolni kell
az igénylő és háztartásában élők jövedelméről szóló igazolást, valamint nyilatkozatot az egyéb
jövedelmekről.
(4) A támogatás adható annak a rászorulónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át.
(5) A szociális rászorultság megállapításánál előnyt élvez, aki a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti
a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára,
c) - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására Lakhatási támogatásra jogosult.
(6) Háztartásonként legfeljebb 3 m3 tűzifa adható.
(7) Nem részesülhet támogatásban, aki a lakóingatlan fűtését nem fatüzeléssel oldja meg.
(8) Az Önkormányzat a tűzifa kiosztásáról a vonatkozó magasabb rendű jogszabályban
meghatározott időpontig gondoskodik. A tűzifa biztosítása, valamint rászorulókhoz történő
kiszállítása egyaránt ellenszolgáltatás nélkül történik.
19. §
Természeti erők okozta kárenyhítési támogatás
(1) A képviselő-testület természeti erők okozta kárenyhítési támogatás (a továbbiakban: kárenyhítési
kölcsön) nyújt azoknak a lakóingatlan tulajdonnal rendelkező családoknak, akiknek az ingatlanát
előre nem látható természeti erő (vihar, árvíz, földrengés) összedöntötte, vagy oly mértékben
megrongálta, hogy életveszélyessé, lakhatatlanná vált. A támogatás további feltétele, hogy a
családban az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300%-át.
(2) A kárenyhítési kölcsön összege nem haladhatja meg családonként a 100.000 Ft-ot.
(3) A segélyezés kamatmentes kölcsön formájában történik.
A készpénzben nyújtott segély felhasználható másik lakás vagy telek vásárlására vagy új lakás
építésére.
(4) Nem nyújtható kárenyhítési támogatás a nem lakás célját szolgáló építmény és üdülő
helyreállításához, továbbá ha a kérelmezőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, a
vele együtt költöző családtagjának máshol beköltözhető lakóingatlana, állandó használati joga, vagy
lakásbérleti jogviszonya van. E tényről az igénylő nyilatkozni köteles.
(5) A kárenyhítési kölcsön kérelemre, vagy hivatalból adható. A lakás megsemmisülését, a
megrongálódás fokát szakértői vélemény alapján kell igazolni.
(6) A kárenyhítési kölcsön megállapításakor a képviselő-testület az alábbi szempontokat veszi
figyelembe:
a) a kölcsön igazodjon a megsemmisült, megrongálódott 1akás alapterületéhez,
komfortfokozatához, a rongálódás mértékéhez,
b) a biztosító által megtérített összeget.

(7) A kárenyhítési kölcsön mértékéről, feltételeiről a képviselő-testület egyedi határozattal dönt, és
szükség szerint megállapodást köt a károsulttal.
(8) A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a felhasználás célját, a rendeltetésszerű felhasználás igazolásának kötelezettségét,
dokumentumait, az ettől eltérő eljárás következményeit: a kölcsön visszafizetését,
b) a kölcsön összegét, a folyósítás ütemezését, törlesztésének a rendjét,
c) az azonnali visszafizetési kötelezettséget, amennyiben a céltól eltérő felhasználás
történik.

III. fejezet
20. §
Köztemetés
(1) Az eltemettetésre köteles személy szociális rászorultsága esetén a bizottság a köztemetés
költségeinek megtérítését kérelemre, méltányosságból elengedheti, mérsékelheti,
részletfizetési kedvezményt vagy fizetési halasztást adhat. A szociális rászorultság
megítélésénél e rendeletnek a rendkívüli települési támogatásra vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
21. §
Bursa Hungarica ösztöndíj

(1) A képviselő-testület – ha előzetes döntése alapján az önkormányzat csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat adott évi fordulójához – Bursa
Hungarica ösztöndíjban (továbbiakban: ösztöndíj) részesítheti azt a Véméndi állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási intézményben tanuló
hallgatót, aki
a) a képzésre vonatkozó keretidőn belül teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú
alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú
szakképzésben folytatják tanulmányaikat ("A" típusú ösztöndíj), vagy
b) az adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, vagy felsőfokú
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert
érettségizett fiatal és szeptembertől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében, teljes
idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben,
felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
(2) Nem részesülhetnek ösztöndíj támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási
intézmények hallgatói.
(3) Hátrányos szociális helyzetű az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének 200 %-át.

(4) Az „A” és „B” típusú ösztöndíj elnyerése érdekében az önkormányzat (azonos
időben) pályázatot köteles közzétenni, amelynek tartalmaznia kell a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat adott évi fordulójának Általános Szerződési
Feltételeiben (továbbiakban: szerződési dokumentum) meghatározott szempontokat.
(5) A hatáskör gyakorlója határozatban dönt az ösztöndíjra való jogosultság megállapításáról
vagy elutasításáról, illetve az ösztöndíj összegéről, és a továbbiakban a szerződési
dokumentumban meghatározott módon jár el.
(6) A hatáskör gyakorlója a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása
alapján az arra jogosult pályázót havonta azonos összegű támogatásban részesíti.
(7) Megszűnik az ösztöndíjra való jogosultság, ha
a) az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről – a megszüntető
határozat meghozatalát követő tanulmányi félévtől,
b) az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a folyósítás feltételeinek nem felel meg,
c) "B" típusú pályázat esetén: az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. E
körülményt az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja. Amennyiben a
felülvizsgálat során az ösztöndíjas a kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy
az együttműködést megtagadja, a szociális rászorultság megszűnését vélelmezni kell.
(8) Az ösztöndíjas 15 napon belül köteles bejelenteni felsőfokú tanulmányainak
szüneteltetését/befejezését, továbbá ha tanulmányait más felsőoktatási intézményben folytatja,
valamint elköltözését. Amennyiben ez utóbbi kötelezettségének nem tesz eleget, a
jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizetésére kötelezhető.
(9) Az ösztöndíj támogatás összegét a Rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

IV.

fejezet

Eljárási rendelkezések
22. §

(1) Az e rendeletben szabályozott ellátásokra vonatkozó eljárás általában kérelemre indul.
Pénzbeli és természetbeni ellátás nyújtására hivatalból is indulhat eljárás, illetőleg hivatalból
történő eljárást kezdeményezhet köznevelési intézmény, egészségügyi, gyermekvédelmi vagy
szociális szolgáltatást nyújtó szerv vagy személy, illetőleg civil szervezet is.
(2) Az ellátások iránti kérelmet írásban kell benyújtani az önkormányzati hivatalhoz, csatolva
– a 18. §-ban foglalt eseteket kivéve – a család, Lakhatási települési támogatás esetén a
háztartás, kérelem beadását megelőző havi jövedelmét igazoló dokumentumokat.

(3) A jogosultság megállapítása érdekében – a döntéshozó felkérésére - környezettanulmányt
végez a családsegítő vagy a gyermekjóléti szolgálat. A környezettanulmány elvégzésébe
bevonható a védőnői szolgálat és a köznevelési intézmények dolgozói is.
(4) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultság elbírásához a Szt. 18. § szerinti
adatokat, továbbá az adott ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó nyilatkozatokat, adatokat,
illetőleg az adatok hatóság által történő beszerzéséhez szükséges nyilatkozatokat kell csatolni.
A kérelmező köteles családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és azokat igazolni.
Amennyiben a kérelmező a nyilatkozatokat felszólítás ellenére sem bocsátja rendelkezésre,
kérelmét el kell utasítani.
(5) A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:
a) munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelmet
és táppénzt: a munkáltató jövedelem-igazolásával,
b) társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó
jövedelmet az adóhatóság által kiadott jövedelem-igazolással,
c) nyugellátást, baleseti nyugellátást, árvaellátást és egyéb nyugdíjszerű ellátásokat: az
előző havi nyugdíjszelvénnyel vagy banki kivonattal,
d) a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatást (GYED, GYES,
GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.) postai kifizetési szelvénnyel, banki
kivonattal vagy a kifizetőtől nyert igazolással,
e) a munkaügyi szervek által folyósított ellátást: az erről szóló határozattal,
f) rendszeres pénzellátást: postai kifizetési szelvénnyel vagy banki kivonattal,
g) bérbeadásból származó jövedelmet és megbízási vagy egyéb jogügyletből származó
jövedelmet a szerződéssel,
h) egyéb jövedelmet (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.) a kifizetőtől nyert igazolással.

23. §

(1) A pénzbeli ellátások folyósítása a határozat végrehajthatóvá válását követően elsősorban a
hivatal házipénztárában való kifizetéssel történik az alábbi határidőben.
a) A nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15,
azonnali intézkedést igénylő esetben megállapított ellátás kifizetése 3 napon belül történik.
b) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése a jogszabályban, illetőleg a
határozatban elrendelt határidőben történik.
(2) Gyógyszertámogatás postai úton is utalható.

(3) A rendszeres szociális és gyermekvédelmi ellátásban részesülő – ha jogszabály másként
nem rendelkezik - a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül köteles írásban vagy személyesen értesíteni az önkormányzati
hivatalt, az ellátást megállapító határozatban erre a figyelmét fel kell hívni.
(4) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, elengedésével, a részletfizetés
engedélyezésével kapcsolatban a Szt. 17. §-ának figyelembe vételével az adott ellátás
tekintetében hatáskörrel rendelkező dönt.

V. fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Étkeztetés
24. §
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.
(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte.
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott,
krónikus vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátására - részben vagy teljesen
- gondoskodni nem tud, és a 18. életévét betöltötte.
(4) Az étkeztetés térítési díja
a) Ha a kérelmező jövedelme a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 250 %-át meghaladja,
akkor az (5) bekezdés szerinti intézményi térítési díj összege,
b) ha a kérelmező jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 250 %-át,
akkor az alábbi képlet szerint alakul az intézményi térítési díj: (ÖNYLÖ X 2,5) x intézményi
térítési díj
(5) Az étkezés térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének
különbözete, mely összeget a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(6) Indokolt esetben – mozgásképtelenség, betegség – az ebéd házhoz szállításáról az Önkormányzat
térítésmentesen gondoskodik.
Az ebéd házhoz szállítása nem rászoruló kérelmező esetén térítési díj köteles, melynek összegét a
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(7) Az étkeztetésre való jogosultság megállapítása az MTKT Idősek Klubja vezetője hatásköre.

Házi segítségnyújtás
25. §
(1) Véménd Község Önkormányzata biztosítja a házi segítségnyújtást az Sztv. 63 § szerint.
(2) Véménd Község Önkormányzata a házi segítségnyújtást Mohácsi Kistérség Többcélú Kistérségi
Társulás keretében a kistérségi társulás és a Foetus- Car Szociális Közhasznú Társaság között
létrejött ellátási szerződés alapján a Foetus- Car Szociális Közhasznú Társaság útján látja el.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
26. §
(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett
felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
(2)A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő
haladéktalan megjelenését,
b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések
megtételét,
c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését
(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult
a) az egyedül élő 65 év feletti személy,
b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg
személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.
(4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben a háztartásban élő kiskorú személyt nem kell
figyelembe venni.
(5) Véménd Község Önkormányzata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Mohácsi Kistérség
Többcélú Kistérségi Társulás keretében a kistérségi társulás és a Foetus- Car Szociális Közhasznú
Társaság között létrejött ellátási szerződés alapján a Foetus- Car Szociális Közhasznú Társaság útján
látja el.
Családsegítés
27. §
(1) Az önkormányzat családsegítés keretében segítséget nyújt a működési területén élő szociális és
mentálhigiénés problémái vagy egyéb krízishelyzete miatt segítségre szoruló személynek, családnak
az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési
képesség megőrzése céljából.
(2) A családsegítést az önkormányzat a Mohácsi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
útján hetente keddi napokon a Közös Hivatal helyiségében (Véménd, Tavasz . 1.) délelőtt 9.00 órától
15.00 óráig biztosítja.

(2) A Családsegítő Szolgálat az Szt. 64.§ (1)-(5) bekezdésében meghatározott feladatokat látja el,
valamint biztosítja a beilleszkedési programok megszervezését.
(3) A Családsegítő Szolgálat évente egyszer beszámolási kötelezettséggel tartozik az Önkormányzat
felé. A beszámoló elfogadásáról a képviselő-testület határozattal dönt.
(4) A családsegítés igénybevétele térítésmentes.
Nappali ellátás
28. §
(1) Az Önkormányzat a saját otthonukban élő, 18. Életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy
idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására képes
személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre (vásárolt
étkezéssel), társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.
(2) A nappali ellátást az Idősek Klubja vezetőjénél kell kérelmezni.
(3) Az ellátás megszűnésének esetei:
a) az Idősek Klubja jogutód nélküli megszűnése,
b) a jogosultnak az intézmény házirendjében meghatározott tartalmú, indokolatlan
távolmaradása, ill. közösséget zavaró magatartása,
c) a jogosultnak, il. hozzátartozójának az ellátás megszüntetésére vonatkozó bejelentését
követő, a házirendben meghatározott idő eltelte,
d) két havi térítési díj hátralék keletkezése, ez esetben az intézményvezető kezdeményezi a
behajtási eljárást,
e) a jogosult halála,
f) a jogosultság megállapításának feltételei már nem állnak fenn.
(4) Az ellátás megszűnése vagy megszüntetése esetén az intézményvezető e tényről értesíti a
jogosultat, ill. törvényes képviselőjét.
(5) A nappali ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj összegét a melléklet 1. sz.
melléklete tartalmazza.
(6) A demens ellátás térítési díja a nappali ellátás után fizetendő díjon felül
a) a 10. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint
b) a 10. §. (4) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint.

VI. fejezet
Záró rendelkezések
29. . §
E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépés napján már benyújtott,
de még el nem bírált kérelmek esetében is alkalmazni kell.

30. §
E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 1/20143.(I.31.)
önkormányzati rendelet.
Véménd, 2015. február 24.

Friedrich Péter
jegyző

Barta Erzsébet
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Véménd,2015. február24.

Friedrich Péter
jegyző

1. számú melléklet
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJA

Étkeztetés térítési díja

560 Ft/fő/adag

Ebéd házhozszállítás térítési díja

750 Ft/fő/hó

Nappali ellátás térítési díja

20 Ft/fő/nap

A 7. §. (2) bekezdés c.) pontja szerinti temetési segély összege:

40.000,-Ft

2. melléklet
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás

Adható minimum összeg:
Adható maximum összeg:

3.000 Ft/hó
4.500 Ft/hó

FÜGGELÉKEK
1. számú függelék
JÖVEDELEMNYILATKOZAT

Jövedelem típusa
Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb munkaviszonyból
származó jövedelem
Társas vagy egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és önálló
tevékenységből
származó
jövedelem
Alkalmi munkavégzésből származó
jövedelem
Táppénz és gyermekgondozási
támogatások
(terhességi
gyermekágyi
segély,
GYED,
GYES, GYVT, családi pótlék,
gyermektartásdíj)
Nyugdíj és egyéb nyugdíjszerű
ellátások (öregségi, rokkantsági,
baleseti rokkantsági, özvegyi, szülői
nyugdíj;
árvaellátás,
baleseti
hozzátartozói
nyugellátások;
rendszeres
szociális
járadék,
átmeneti járadék, bányász dolgozók
egészségkárosodási
járadéka,
rokkantsági
járadék,
politikai
rehabilitációs ellátások, házastársi
pótlék,
házastárs
után
járó
jövedelempótlék)
Önkormányzat
és
munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
(időskorúak járadéka, rendszeres
szociális segély, ápolási díj,
adósságcsökkentési
támogatás,
munkanélküli járadék, álláskeresési
járadék,
álláskeresési
segély,
képzési támogatásként folyósított
keresetpótló juttatás)
Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj,
szakképzéssel összefüggő pénzbeli
juttatások,
nevelőszülői
díj,
szociális
gondozási
díj,
végkielégítés, életjáradékból, föld
és egyéb ingatlan bérbeadásából
származó jövedelem)

A kérelmezővel közös
háztartásban élő
A
kérelmező házastárs
egyéb rokon
(élettárs)
nettó jövedelme (Ft/hó)

Összesen

Jövedelem összesen:
Az összes jövedelmet csökkentő
tényezők (gyermektartásdíj, egyéb
rokontartás címén fizetett tartásdíj)
ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM
EGY
FŐRE
JUTÓ
JÖVEDELEM
A jövedelemről – a jövedelem típusának megfelelő – igazolást vagy annak másolatát
a kérelemhez mellékelni szükséges.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális eljárásban történő felhasználásához,
kezeléséhez.
Véménd, 20____, ______________hó ____nap

_________________________
kérelmező aláírása

2. számú függelék

VAGYONNYILATKOZAT
I. A kérelmező személyi adatai
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ........................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................
II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának 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
II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális eljárásban történő felhasználásához,
kezeléséhez.
Véménd, 20____, ______________hó ____nap

kérelmező 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 Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi
értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

3. számú függelék

Kérelem
LAKHATÁSI TÁMOGATÁS
megállapítására
I. SZEMÉLYI ADATOK
Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Neve
Születési neve
Anyja neve
Születési hely, év, hó, nap
Családi állapota
Lakóhelye
Tartózkodási helye
Életvitelszerű
tartózkodás
helye
TAJ száma
Telefonszáma (nem kötelező
megadni)
Bankszámlaszám
(folyószámlára utaláskor)
Folyószámla-vezető
pénzintézet
II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI
Név

Születési év, hó,
nap

Családi kapcsolat

Foglalkozás

1.
2.
3.
4.
5
III. A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK
1. A lakásra vonatkozó adatok
Lakás
címe
(amelyre a támogatást Véménd,
igényli)
Családi ház
Lakás fajtája
Lakás nagysága
Lakáshasználat
jogcíme

u
egyéb:

________m2, amelynek hitelt érdemlő igazolására csatoltam:
tulajdonos

bérlő

albérlő

egyéb:

A lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazolni kell!
2. A lakásfenntartás tényleges költségeire vonatkozó adatok

Költség

A kérelemhez csatolásra került a költség
fennállását igazoló dokumentum
(A megfelelő rész aláhúzandó.)

Ft/hó

Lakbér

lakásbérleti szerződés

igen

nem

Albérleti díj

albérleti szerződés

igen

nem

pénzintézeti kölcsönszerződés

igen

nem

Fűtési díj

szolgáltató igazolása

igen

nem

Csatornahasználati díj

szolgáltató igazolása

igen

nem

igen

nem

Vízfogyasztás díja

a négy évszak egy-egy hónapjára
igen
vonatkozó közüzemi számlák

nem

Gázfogyasztás díja

igen

nem

igen

nem

Lakáscélú hitelintézeti
törlesztő-részlete

kölcsön

Villanyáram-fogyasztás díja

Lakáscélú munkáltató kölcsön

kölcsönszerződés

Alulírott kérem, hogy a fentiekben közölt adatok és a becsatolt igazolások alapján a
LAKHATÁSI TÁMOGATÁS-ra való jogosultságomat szíveskedjenek megállapítani.
Kérem továbbá, hogy a támogatásra való jogosultság megállapítás esetén a Lakhatási
támogatás összegének folyósítása (a megfelelő rész X-szel jelölendő)
posta útján, (a megfelelő rész aláhúzandó) lakóhelyemre/tartózkodási helyemre
történjen.
(a megadott számú) folyószámlára történjen.
Büntetőjogi felelősségem tudatában k i j e l e n t e m, hogy a kérelemben közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
H o z z á j á r u l o k a kérelemben közölt adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő
felhasználásához és kezeléséhez.
Véménd, 20_____év _______________hó ______nap

__________________________
kérelmező aláírása

4. számú függelék
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………
Születési neve : .……………………….………………………………………………………..
Anyja neve: …………………………………………. Családi állapota:……………………..
Születési helye: …………………………………. Ideje: ………..év……..…….hó……….nap
Személyi igazolvány száma.:………………………….. TAJ száma: ……....………………….
Telefonszám/elérhetőség (kitöltése önkéntes): …………………………
Az önkormányzati segélyt

 rendkívüli települési támogatás

(különösen betegség, többletkiadás, természetbeni

rendkívüli települési támogatás…)

 haláleset miatt
 gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások
 természeti erők okozta kárenyhítés miatt kérem megállapítani.
(Kérjük a megfelelőt X-el jelölje)
Lakóhelye: 7726 Véménd, ….........…………………………………. út/utca/tér/köz …..…… szám
……….. em/fszt/alagsor ……… ajtó,
Mióta lakik ezen a címen: ……..………………………

Milyen minőségben lakik ezen a címen: tulajdonos, főbérlő, családtag, haszonélvező,
egyéb…………...
Ki a lakás tulajdonosa ………………………………..
Tartózkodási helye: 7726 Véménd,.........…………………………………. út/utca/tér/köz …..……
szám ……….. em/fszt/alagsor ……… ajtó. Mióta lakik ezen a címen: ……………

Milyen minőségben lakik ezen a címen: tulajdonos, főbérlő, családtag, haszonélvező,
egyéb…………...

Ki a lakás tulajdonosa ………………………………..

Kijelentem, hogy életvitelszerűen:
 lakóhelyemen

 tartózkodási helyemen

tartózkodom.

(kérjük a megfelelőt X-el jelölje)
A támogatás folyósítását, amennyiben bankszámlára kéri
számlavezető pénzintézet megnevezése:...............................................................
Pénzforgalmi számlaszáma: .......................-..........................-.............................
Az Ön által lakott lakás /ahol életvitelszerűen tartózkodik/ adatai:
Lakás alapterülete: ……….......…………… Komfortfokozata: ..........…………...........………
A lakás fűtésének módja: gáz, villany, távfűtés, központi kazán, egyedi, egyéb: ...……………
A lakott lakás havi fenntartási költsége (villany, gáz, víz, közös költség, lakbér): ..................Ft
Kérelmező családtagjainak személyi adatai:
Név

Születési év, hó,
nap

Anyja neve

TAJ szám

Rokoni
kapcsolat

Kérelmező és családtagjai nettó havi jövedelme(i):
A jövedelem típusa

A kérelmező
jövedelme

Házastárs (élettárs)
jövedelme

Gyermek
jövedelme

Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló
egyéb
jogviszonyból
származó nettó jövedelem és táppénz,
Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás
Vállalkozásból
származó
nettó
jövedelem
A
gyermek
ellátásához
és
gondozásához
kapcsolódó
támogatások (különösen: GYED,
GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
Önkormányzat
és
állami
foglalkoztatási szerv által folyósított
rendszeres
pénzbeli
ellátás
(álláskeresési járadék, rendszeres
szociális segély, bérpótló juttatás stb.)
Egyéb nettó jövedelem (alkalmi
munka)

Összes nettó jövedelem
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban:
…………….. Ft.

Kérjük, ide azokat az okokat, krízishelyzeteket írja le, amivel kérelmét indokolja:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Nyilatkozat
Különélésről és gyerektartásról
Alulírott büntetőjogi felelősségem
egyedülállóként nevelem.

tudatában

kijelentem,

hogy

gyermekemet/gyermekeimet

Házastársamtól/élettársamtól ……….……….. óta különélek.
A különélő házastársam/élettársam lakcíme: ………………………………………………….
Gyermekem/gyermekeim után havi ……………………….. Ft, gyerektartásdíjat kapok.
Ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat annak oka, mit tett vagy mit szándékozik tenni annak
érdekében - határidő megjelölésével, amely határidő elmulasztása esetén kérelmét el kell utasítani -,
hogy a különélő szülő is hozzájáruljon a gyermek tartásához.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Tudomásul veszem, hogy a 2004. évi CLX. törvény 51.§ (5) bekezdésben foglaltak szerint az ügyfél,
vagy képviselője, aki rosszhiszeműen az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, eljárási
bírsággal sújtható.
..…………………………

Kérelmező/képviselő* aláírása

Nyilatkozat
Alulírott hozzájárulok, hogy az állami adóhatóságtól és más társhatóságoktól kérelmem elbírálása
céljából szükség esetén igazolásokat beszerezzenek, valamint személyes adataimat a jogosultság
megállapítása és teljesítése céljából kezeljék, továbbítsák. Hozzájárulok személyi azonosító okmányaim
fénymásolásához.
Véménd, ………………
……………………………
Kérelmező/képviselő* aláírása

*Képviselő (meghatalmazott személy, gondnok)
Képviseletre jogosult személy neve: ………………………………..………………………..
Telefonszáma (megadása önkéntes) ……………………………………………………………
Gondnok eljárása esetén a kirendelő szerv neve és a határozat száma: ………….………….…
………………………………………………………………………………………..…………

