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A rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások helyi szabályairól
Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 26 §-a és a 132 § (4) bek. a., és g pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
helyi szabályairól a következőket rendeli el:
I.
A rendelet célja, alapelvei, hatálya
1. §

A rendelet célja, hogy az Szt alapján a helyi viszonyokra tekintettel szabályozza a szociális
ellátásokra való jogosultság feltételeit, érvényesítse garanciáit a szociális biztonság
megteremtése és megőrzése érdekében, továbbá a települési támogatások pénzbeli és
természetbeni megállapításának, kifizetésének, folyósításának, visszafizetésének és
ellenőrzésének szabályait meghatározza.

2. §

A rendelet szabályozásánál és alkalmazásánál alapelvnek kell tekintetni, hogy
a.) a támogatás egysége általában a háztartás
b.) a hatékonyabb felhasználás érdekében törekedni kell a természetbeni ellátások arányának
növelésére.

3. §

A rendelet területi hatálya Kaba város közigazgatási területére terjed ki.

4. §

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a kabai lakóhellyel rendelkező személyre, továbbá a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 3. § (1) bekezdésében foglaltakon túl azon hajléktalan személyekre, akik az
önkormányzat illetékességi területét jelölték meg tartózkodási helyként az adott szociális
ellátás igénybevételekor megtett nyilatkozatukban.
(2) A rendelet hatálya a rendkívüli települési támogatás, étkeztetés, szállás biztosítása
tekintetében – amennyiben ezen ellátások hiánya a rászorulóknak az életét, testi épségét
veszélyezteti – az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális
Chartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény
rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.
(3) Jelen rendelet személyi hatálya kiterjed továbbá az Szt. 3. § (3) bekezdés a.) pontjában
meghatározottakra.
II.
Hatásköri szabályok

5. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapításának hatásköre a polgármestert,
a képviselő-testületet, a Szociális és Egészségügyi Bizottságot és jegyzőt a Szt.-ben, valamint
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve jelen rendeletben foglaltak
szerint illeti meg.
6. §
(1) A képviselő-testület az alábbi ellátások tekintetében hatáskörét a polgármesterre ruházza át:
a) települési támogatás
aa) gyógyszervásárlási települési támogatás
ab) hulladékszállítási települési támogatás
ac) időskorú személy karácsonyi települési támogatása
afd temetési települési támogatás

b) rendkívüli települési támogatás (36. §)
c) köztemetés
(2) A Képviselő-testület e rendelet szerinti ápolási települési támogatás és rendkívüli települési
támogatás (35. §) megállapítása tekintetében hatáskörét a Szociális és Egészségügyi
Bizottságra ruházza át
(3) A Képviselő-testület e rendelet szerinti lakásfenntartási települési támogatás kapcsolatos
hatáskörét a jegyzőre ruházza át.
III.
Eljárási rendelkezések
7. §

(1) A szociális ellátásra jogosultságát, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására,
továbbá a hatósági ellenőrzésre „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(2) A jelen rendeletben használt fogalmak, megfelelnek az Szt. általános részében használt
fogalmaknak. Alkalmazásuk során az Szt. fogalom meghatározásaitól nem lehet eltérni.

8. §

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére,
köteles az arra rászorulónak rendkívüli települési támogatást, étkeztetést, illetve szállást
biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.

9. §

(1) Az e rendelet alapján igényelhető támogatások iránti kérelmet, a rendelet mellékletét
képező - az egyes támogatási formák szerinti – formanyomtatványon írásban, személyesen
vagy levélben a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani. A kérelemhez minden esetben
csatolni kell a háztartásban élők jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és e rendelet 10.
számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot.
(2) A kérelem elbírálásához szükséges csatolandó mellékletek meghatározását e rendelet az
adott támogatásnál tartalmazza.

10. §

(1) A kérelemhez csatolt jövedelemigazolás az alábbi formában fogadható el:
a.) munkáltató által a kérelem benyújtását megelőző 1 hónap nettó jövedelméről szóló
jövedelemigazolás
b.) az utolsó havi nyugdíjszelvény és a nyugdíjfolyósító igazgatóság által a tárgyévben
megküldött személyi jövedelemadó igazolása
c.) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlagát kell figyelembe venni azzal, hogy a nem havi rendszeresen mérhető jövedelem
számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással lezárt időszakra esnek, a jövedelmet az
adóbevallással kell igazolni és ebből a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos
összegét kell beszámítani. Az adóbevallásban nem szereplő időszak jövedelméről a fél
nyilatkozik
d.) kizárólag alkalmi munkából származó jövedelem esetén az érintett a kérelem benyújtását
megelőző 12 hónapra vonatkozó nyilatkozata
e.) rendszeres pénzellátások folyósítása esetén a rendszeres pénzellátást megállapító határozat,
vagy az ellátás kifizetési utalványa, vagy folyószámla kivonat amennyiben a folyósítás arra
történik.

11. §

Amennyiben e rendelet kötelezően előírja vagy a hivatal indokoltnak tartja a kérelmező által
benyújtott igazolás, nyilatkozat adattartalma (jövedelem, háztartásban élők száma) és a
kérelmező általános szociális helyzete az alábbi módon ellenőrizhető:
a.) az önkormányzat rendelkezésére álló adatok felhasználásával,
b.) számlák bekérésével (Szt.10.§. (6) bekezdése szerinti vélelmezett jövedelem
megállapításához)

c.) környezettanulmány készítésével
d.) jövedelemre vonatkozóan a munkáltató vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
megkeresésével.
e.) az igazolást kiállító szerv megkeresésével
12. §

(1) Nem állapítható meg rendszeres támogatás annak a háztartásnak, amelynek valamely tagja
az önkormányzattal szemben a részére visszafizetési kötelezettség mellett megállapított
szociális támogatás visszafizetését határidőben nem teljesítette és 2015. március 31-ig nem
nyilatkozott a fennálló tartozás visszafizetésének ütemezésére vonatkozóan.
(2) Meg kell szüntetni a jogosult részére e rendelet alapján megállapított rendszeres
támogatást, amennyiben az (1) bekezdésben vállalt fizetési kötelezettségével 3 hónap
késedelembe esett. Az ellátás a harmadik hónap utolsó napjával szűnik meg.

13. §

(1) Az e rendelet alapján rendszeres ellátásban részesülő – a kérelem benyújtását követően – a
jogosultság megállapításához szükséges feltételekben bekövetkező lényeges tények,
körülmények (jövedelmi, vagyoni, háztartási viszony) változását köteles 15 napon belül
bejelenteni.
(2) Amennyiben a jogosult az (1) bekezdésben meghatározott tényt az ott meghatározott
határidőben bejelenti, úgy felülvizsgálati eljárást kell lefolytatni és az új tények figyelembe
vételével kell megállapítani az ellátást.
(3) Amennyiben a jogosult az (1) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségének nem tesz
eleget és a hivatal tudomására jut a jogosultság feltételeit érintő lényeges tényben,
körülményben bekövetkezett változás úgy hivatalból felülvizsgálati eljárást kell indítani.
(4) Amennyiben a lefolytatott eljárás során bizonyítottá válik, hogy a jogosult az (1)
bekezdésben meghatározott – a megállapított ellátás csökkenését előidéző – bejelentési
kötelezettségének nem tett eleget, ellátását a jogosultsági feltételek megszűnése hónapjának
utolsó napjával meg kell szüntetni.
(5) Az érintett személy és háztartás részére ugyanazon támogatási forma 3 hónapon belül nem
állapítható meg, amennyiben a (4) bekezdés szerint került megszüntetésre a támogatás.

14. §

Amennyiben a jogosult kérelmezi a rendszeres ellátás megszüntetését, a megállapított
támogatást a jogosultsági feltételek megszűnése hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

15. §

(1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátást meg kell szüntetni és a
támogatásban részesülőt kötelezni kell a jogosulatlanul felvett pénzbeli szociális ellátás
visszafizetésére, a természetben nyújtott ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására, vagy a
szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.
(2) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás keretében kapott támogatást az
elrendelés napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben kell visszafizetni.
Kamat csak a szociális támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele és az erről való
tudomásszerzés közötti időtartamra számítható fel.
(3) A hatáskör gyakorlója kérelemre részletfizetési kedvezményt adhat. A részletfizetés
időtartama az 50.000.-Ft-ot meg nem haladó visszafizetési kötelezettségnél a 6 hónapot, az
ennél nagyobb mértékű visszafizetés esetén a 12 hónapot nem haladhatja meg.
IV.
Szociális ellátások formái

16. §

A jogosult kérelmezők számára jelen rendelet rendelkezései alapján Kaba Város
Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi szociális ellátásokat biztosítja:
a) települési támogatás:
aa) lakásfenntartási települési támogatás
ab) ápolási települési támogatás
ac) gyógyszervásárlási települési támogatás
ad) hulladékszállítási települési támogatás
ae) időskorú személy karácsonyi települési támogatása
af) temetési települési támogatás
b) rendkívüli települési támogatás
c) köztemetés

17. §

(1) A pénzbeli ellátás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátásként is nyújtható.
(2) A szociális ellátás természetben történő nyújtásáról a kérelem elbírálása során az összes
körülmény figyelembe vételével a hatáskör címzettje mérlegelési jogkörében dönt.
V.
Települési támogatás
Lakásfenntartási települési támogatás

18. §

(1) A jegyző kérelemre lakásfenntartási települési támogatást állapít meg azon szociálisan
rászorult részére, akinek a háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás egyik tagjának
sincs – az Szt 4 § (1) bekezdés b., pontjában meghatározott – vagyona.
(2) A lakásfenntartási települési támogatás kérelemhez csatolni kell:
a.) a rendelet 11. számú mellékletét képező vagyonnyilatkozatot
b.) egészségkárosodott személy esetén a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv által kiállított szakhatósági állásfoglalást
c.) közüzemi díjfizetés esetén a szolgáltató vállalat utolsó havi számláját

19. §

(1) A lakásfenntartási települési támogatás megállapításának alapfeltétele, hogy a kérelmező
által lakott ingatlan és annak közvetlen környezete rendezett legyen.
(2) A jogosult által lakott ingatlan és annak közvetlen környezete akkor tekinthető
rendezettnek, ha a következő szempontoknak megfelel:
a.) a lakóház udvarán szemét, építési törmelék nincs tárolva, egészségre ártalmas
allergizáló gyomtól mentes, rendszeresen kaszált (a fűfélék 20 cm-nél alacsonyabbak)
és rágcsálók jelenlétére utaló jelek nincsenek
b.) az ingatlanon van rendeltetési célnak megfelelő illemhely, van olyan kerítés, ami a
funkcióját be tudja tölteni,
c.) az ingatlan előtti közterület rendszeresen kaszált, a belvízelvezető árok
karbantartott, a kiültetett növények gondozottak és a járda szükség esetén síktalanított.
(3) Amennyiben a kérelmező által lakott ingatlan és annak környezete nem rendezett, a
hatáskör gyakorlója kérelmezőt 5 napos határidő kitűzésével felszólítja – az ellátás
megállapítása érdekében szükséges munkák pontos meghatározásával – a munkálatok
elvégzésére.

(4) Amennyiben a kérelmező a (3) bekezdésben meghatározott felszólításban meghatározott
munkálatokat nem végzi el a kitűzött határidőben, részére az ellátás nem állapítható meg
mindaddig, amíg a meghatározott munkákat nem végezte el.
20. §

(1) Az e rendelet alapján megállapított lakásfenntartási települési támogatást a kérelem
benyújtás hónapjának 1. napjától kell megállapítani egy év időtartamra.
(2) Lakásfenntartási települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell
tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

21. §

(1) A lakásfenntartási települési támogatás közüzemi díjra (víz és csatorna, villany, gáz,
hulladékszállítás) tüzelőre, lakás hiteltörlesztésre, albérleti díj megfizetésére állapítható meg.
(2) Közüzemi díjra megállapított lakásfenntartási települési támogatást a tárgyhót követő
hónap 5. napjáig kell a szolgáltató számlájára átutalni.
(3) A természetben megállapított lakásfenntartási települési támogatást - tüzelőutalvány
formájában -, két egyenlő részletben biztosítja az önkormányzat.

22. §

(1) A lakásfenntartási települési támogatás alapösszege havonta 2.500,-Ft. A háztartás részére
a havi támogatás mértékét úgy kell meghatározni, hogy az alapösszeghez hozzá kell adni az
alapösszeg (2) bekezdésben meghatározott százalékának megfelelő összeget.
(2) A támogatás mértékének kiszámításánál figyelembe vehető arányszámok:
a.) a háztartásban van 30 %-os vagy ennél nagyobb %-kal rendelkező
egészségkárosodott személy: az alapösszeg 40 %-a
b.) a háztartás a kérelem benyújtásának időpontjában konyhakert művelésével, vagy
saját fogyasztásra/értékesítésre haszonállat tartással foglalkozik: az alapösszeg 40 %-a
c.) egyszemélyes háztartásban ahol a jövedelem csak nyugdíjból vagy nyugdíjszerű
ellátásból származik és nem éri el a 50.000,- Ft - ot: az alapösszeg 40 %-a
d.) kétszemélyes háztartásban ahol a jövedelem csak nyugdíjból vagy nyugdíjszerű
ellátásból származik és nem éri el a 100.000,- Ft - ot: az alapösszeg 40 %-a
e.) a háztartásnak tagja olyan személy, aki a kérelem benyújtását megelőző egy évben
legalább 4 hónap munkaviszonnyal – kivéve közfoglalkoztatási jogviszonyt –
rendelkezik: az alapösszeg 40 %-a

23. §

Amennyiben a jogosultsági időszak alatt a 22.§ (2) bekezdés a.) vagy d.) pontjában
meghatározott feltétel teljesül a jogosult kérelmezheti támogatása felülvizsgálatát. A feltételek
teljesülése esetén a felülvizsgálati eljárás kezdeményezésének hónapjától a magasabb összegű
támogatást kell a háztartás részére megállapítani.

24. §

(1) Annál a lakásfenntartási települési támogatásban részesülőnél, aki háztáji konyhakertjére
vagy állattartására tekintettel magasabb összegű támogatásban részesül, a hivatal a
jogosultsági időszak alatt helyszíni ellenőrzést tart.
(2) A helyszíni ellenőrzés során vizsgálni kell, hogy a támogatás megállapításakor fennálló
feltételek ellenőrzés időpontjában is fennállnak-e, illetve a tevékenység ciklikusságára
tekintettel a szükséges munkafolyamatok (pl: ásás, kapálás, gyommentesítés) elvégzésre
kerültek-e.
(3) Amennyiben a helyszíni ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a jogosult a konyhakertjét
nem műveli, illetve az állattartást nem folytatja, úgy ellátásának mértékét az e tevékenységre
tekintettel kapott összeggel csökkenteni kell az ellenőrzést megelőző hónap utolsó napjától.
Ápolási települési támogatás

25. §

(1) A Szociális és Egészségügyi Bizottság ápolási települési támogatást állapít meg kérelemre,
annak a nagykorú közeli hozzátartozónak, aki a vele közös háztartásban élő 18. életévét
betöltött tartósan beteg – amit háziorvosi szakvélemény igazol – személy gondozását végzi.
(2) A ápolási települési támogatás kérelemhez csatolni kell:
a.) az ápolt háziorvosa által e rendelet 8. számú melléklete szerinti igazolást
b.) az ápoló háziorvosa által e rendelet 9. számú melléklete szerinti igazolást az ápolásra való
alkalmasságáról
c.) a legalább 90 napja fennálló munkaviszony megszüntetéséről szóló szerződést, mely
tartalmazza, hogy a megszűnés hozzátartozó gondozása, ápolása miatt vált szükségessé

26. §

(1) Ápolási települési támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele, hogy az
ápolónak a beteg ellátása érdekében legalább 90 napos munkaviszonyt, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyt, illetve önálló vállalkozói tevékenység alapján fennálló biztosítási
jogviszonyt kell megszüntetni – kivéve közfoglalkoztatási jogviszony - és az ápoltnak nincs
olyan közeli hozzátartozója, aki tartósan otthon tartózkodik vagy tartózkodhat és egészségi
állapota alapján az ápolásra alkalmas. További feltétel, hogy az ápoló családjában az egy főre
eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló
esetén annak 150 %-át.
(2) Az ápolási települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától állapítható meg
határozatlan időtartamra, azonban évente felül kell vizsgálni a jogosultsági feltételek
fennállását.
(3) Nem állapítható meg ápolási települési támogatás annak a kérelmezőnek, akivel a közös
háztartásban élők közül már más személy részesül az Szt 41 § (1) bekezdése alapján ápolási
díjban vagy ezen § (1) bekezdése alapján támogatásban.
(4) Meg kell szüntetni az ápolási díját annak a személynek, aki munkaviszonyt létesít.

27. §

Az ápolási települési támogatás mértéke az éves központi költségvetési törvényben
meghatározott alapösszeg 80 %-a.

28. §

(1) Az ápolási települési támogatás megállapítása előtt a hivatal ügyintézője
környezettanulmányt készít, hogy az ápoláshoz szükséges feltételek biztosítottak-e.
(2) A környezettanulmány készítésekor figyelemmel kell lenni különösen, hogy:
a.) az ápoló az ápolt részére rendszeres étkeztetést biztosít, aminek legalább napi egyszeri
meleg étkeztetést is kell tartalmazni,
b.) az ápoló biztosítja az ápolt személyi és lakókörnyezetének megfelelő higiéniás feltétele,
c.) az ápoló ellátja az orvosi előírás szerinti gondozási, ápolási feladatokat,
d.) az ápoló ellátja az ápolt hivatalos ügyeinek intézését.
(3) Személyi és lakókörnyezet megfelelő higiéniás állapotú, ha az ápolt napi rendszeres
tisztálkodása biztosított, ruházata tiszta, ápolt és ennek folyamatos ellátása biztosított,
tartózkodási helye napi rendszerességgel takarítva van, az étkezésre szolgáló edények
használat után elmosásra kerülnek és az ápolt részére a pihenéshez szükséges körülmények
biztosítottak.
(4) Az ápolási települési támogatásban részesülőnél a megfelelő feltételek megléte bármikor
ellenőrizhető, de évente legalább 1 alkalommal környezettanulmányt kell készíteni, hogy a
jogosult a 28 § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően látja el feladatát.

(5) Amennyiben a környezettanulmány során megállapítást nyer, hogy az ápoló a (2)
bekezdésben meghatározott kötelezettségeit nem megfelelően teljesíti, az ellátását az
ellenőrzést megelőző hónap utolsó napjával meg kell szüntetni.
29. §

Az ápolási települési támogatást a tárgyhót követő hónap 5 napjáig utalja a hivatal a jogosult
számlaszámára. Számlaszám hiányában postai úton kerül kiutalásra az ápoló lakcímére.
Gyógyszervásárlási települési támogatás

30. §

(1) A polgármester kérelemre gyógyszervásárlási települési támogatásában részesíti azt a
személyt, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 170 %-át, egyedül élő esetén a 220 %-át és a
háziorvosa által - a társadalombiztosítási támogatásba befogadott - felírt és a gyógyszertár
által beárazott, és legalább három hónapja rendszeresen szedett létfontosságú gyógyszereinek
költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 15 %-át meghaladja és
közgyógyellátás nincs részére megállapítva.
(2) A gyógyszervásárlási települési támogatás kérelemhez csatolni kell a háziorvosnál kiadott
és a gyógyszertár által felülvizsgált és láttamozott „Igazolás a biztosított havi
gyógyszerköltségéről” dokumentumot.
(3) A támogatás kiszámításánál figyelembe vehető legmagasabb gyógyszerköltség 8.000.Ft/hó.
(4) A gyógyszervásárlási települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától egy év
időtartamra állapítható meg.

31. §

(1) A támogatás mértéke a gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség 60 %-a, azzal, hogy a
támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni, de nem lehet magasabb 4.800.Ft-nál.
(2) A hivatal a megállapított gyógyszervásárlási települési támogatást gyógyszerutalvány
formájában, utólag minden hónap 5 napjáig adja ki.
Hulladékszállítási települési támogatásban

32. §

(1) A polgármester hulladékszállítási települési támogatásban részesíti kérelemre azt, aki
lakásfenntartási támogatásra nem jogosult, egyedül élő, 62 életévét betöltötte és havi
jövedelme a 88.000.-Ft-ot nem haladja meg.
(2) A hulladékszállítási települési támogatás kérelemhez csatolni kell a szolgáltató vállalat
által
kiállított közüzemi számlát.
(3) A hulladékszállítási települési támogatás a kérelem benyújtás negyedévének 1. napjától a
tárgyév végéig kerül megállapításra.
(4) A támogatás mértéke negyedévente 2.000.-Ft.
(5) A hivatal a hulladékszállítási települési támogatás minden negyedévet követő hónap 5
napjáig utalja a szolgáltató számlájára.

Időskorú személy karácsonyi települési támogatása

33.§

(1) A polgármester időskorú személy karácsonyi támogatását állapítja meg annak a
személynek, aki a településen állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik, 62 életévét betöltötte
és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének ötszörösét, egyedül élő esetében a hatszorosát.
(2) A támogatás formája:
a.) 2.000.-Ft vásárlási utalvány, vagy
b.) természetbeni ellátás
(3) A képviselő-testület, amennyiben tárgyévben biztosítja a (2) bekezdés b., pontja szerinti
természetbeni ellátást, annak tartalmát, és az egy fő számára adott mértékét tárgyév
szeptember 30-ig határozza meg.
(4) A (2) bekezdés a., pontja szerinti támogatásra igény minden év október 1. napjától
december harmadik hetének utolsó munkanapjáig nyújtható be. Amennyiben az önkormányzat
adott évben biztosítani tudja a (2) bekezdés b., pontja szerinti támogatást, a természetbeni
ellátás iránti igény minden év október 1. napjától az adott év október 31. napjáig nyújtható be.
(5) A támogatási igény iránti kérelemben nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy a kérelmező
mely támogatási formában kéri a támogatást.
(6) A vásárlási utalvány minden év december 1. napjától december 20. napjáig vehető át.
Temetési települési támogatás

34. §

(1) A polgármester kérelemre temetési települési támogatást állapít meg annak, aki a meghalt
személy eltemettetéséről gondoskodott és azt számlával igazolja, feltéve, hogy kérelmező
háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a négyszeresét.
(2) A temetési települési támogatás kérelemhez csatolni kell:
a.) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát
b.) a kérelmező nevére szóló a temetkezési vállalat által kiállított eredeti temetkezési
számlát
(2) A temetéshez nyújtott temetési települési támogatás összege 16.000.-Ft.

VI.
Rendkívüli települési támogatás
35. §

(1) A Szociális és Egészségügyi Bizottság rendkívüli települési támogatásban részesítheti
kérelemre vagy hivatalból azt, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került
– melyet hitelt érdemlően igazol – vagy időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal
küzd és háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130 %-át, egyedül élő esetén 150 %-át nem haladja meg.
(2) A települési rendkívüli támogatás kérelemhez csatolni kell:
a.) gyógyszertámogatásnál a gyógyszertár által beárazott orvosi vényt
b.) szemüveg támogatásnál a megvásárolt szemüveg számláját
c.) orvosi kezelésnél a kezelésen való megjelenést igazoló dokumentumot
d.) egyéb esetben a rendkívüli élethelyzet hitelt érdemlő igazolását

(3) Kivételes méltányosságból jövedelem határtól függetlenül a rendkívüli élethelyzetbe
kerülő- váratlan nagyobb összegű többlet kiadásra kényszerül /pl. hosszantartó gyógykezelés,
elemi csapás, közeli hozzátartozó halálesete, várandós anya gyermekének megtartásához,
iskoláztatáshoz stb…/ - személy részére is állapítható meg rendkívüli települési támogatás,
feltéve, ha a rendkívüli élethelyzetet hitelt érdemlően igazolja.
(4) A megállapított rendkívüli települési támogatás egyszeri. A tartósan létfenntartási
gondokkal küzdő vagy átmenetileg teljesen ellátatlan személyek részére havi rendszerességgel
ismétlődő támogatás is megállapítható.
36. §

(1) A polgármester egyszeri rendkívüli települési támogatást állapíthat meg azon kérelmezők
részére, akiknek ennek elmaradása az életét, testi épségét veszélyeztetné.
(2) A polgármester ideiglenes intézkedéséről köteles a Szociális és Egészségügyi Bizottságot a
megállapítást követő soros ülésén tájékoztatni.

37. §

A megállapított rendkívüli települési támogatás folyósítható:
a.) közüzemi díjként szolgáltató vállalathoz,
b.) amennyiben kérelmező egészségi állapota – átmenetileg fekvőbeteg, idős koránál fogva
mozgásában korlátozott és házi gondozásban részesül – indokolja, a házi gondozó,
családgondozó kezeihez kell kiutalni,
c.) fentieken túlmenően élelmiszervásárlásra, tüzelő vásárlásra, illetve gyógyszer kiváltására
jogosító utalvány adható ki a jogosult részére,
d.) a rendkívüli települési támogatás házipénztárból készpénz formájában is kifizethető.

VII.
Köztemetés
38. §

(1) Az előterjesztett köztemetés kérelemhez csatolni kell:
a.) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata
b.) e rendelet 12 számú melléklete a temetkezési költségek visszafizetéséről
(2) Közköltségen történő eltemettetés esetén a polgármester az eltemettetésre köteles személyt
a temetési költségek megtérítésére kötelezi. Ezen kötelezettség teljesítése alól mentesítés nem
adható.
(3) A polgármester ezen § (1) bekezdésére tekintettel a temetési költségek megfizetésére
részletfizetési kedvezményt adhat, amennyiben az eltemettetésre köteles személy
háztartásában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
egyedül élő esetén a 150 %-át nem haladja meg.
(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeként az önkormányzat 150.000.-Ft-ot
ismer el.
VIII.
Szociálpolitikai Kerekasztal

39. §

(1) Kaba Város Önkormányzata – figyelemmel az Szt 58/B § (2) bekezdésére –
Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre.
(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülésezik.
(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal feladatát képezi a szolgáltatástervezési koncepcióban
rögzített feladatok megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése.
(4) Tagjai:

polgármester

jegyző
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Igazgatási osztályvezető
Háziorvosok képviselője
Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője által kijelölt személy
Nyugdíjas szervezetek által delegált képviselő
Mozgáskorlátozottak helyi szervezetének képviselője
Védőnői szolgálat képviselője
Kaba-Ház Idősek Otthona képviselője

IX.
Vegyes és záró rendelkezések
40. §

(1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti „a rászorulók részére nyújtható
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól” szóló 29/2013. (XII. 16) Ör.
rendelet
(3) A 2015. február 28-án méltányossági ápolási díjban részesülők ellátásra való jogosultságát
2015. március 31-ig felül kell vizsgálni és ezen rendelet szabályainak alkalmazásával kell a
ellátást megállapítani.
(4) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:
a.) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25) a harmadik országok
huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11 cikk (1) bek.
D) pont és 21 cikk
b.) az Európai Parlament és Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29) az Unió
polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgásához és
tartózkodásához való jogáról, valamint a 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a
90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. Cikk,
c.) a Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. Május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok
magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának
feltételeiről, 14. Cikk (1) bekezdés e., pont.

Kaba, 2015. február 19.

Dr Csabai Zsolt
jegyző

Szegi Emma
polgármester

A rendeletet kihírdettem: Kaba, 2015. február 24.

Dr Csabai Zsolt
jegyző

1.sz. melléklet
K ÉRELEM
lakásfenntartási települési támogatás megállapítása iránt
Kérelmező neve/születési neve:……………………………………………………………………..
Kérelmező születési helye, ideje: …………………………………………………………………..
Kérelmező anyja neve: ……………………………………….. Taj. száma: ………………………
Kérelmező lakóhelye: ………………………………………………………………………………
Kérelmező tartózkodási helye: ……………………………………………………………………..
Állampolgársága:……………………………, Idegenrendészeti státusza:…..……………………..
Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ………….fő
Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név/születési név
Születési
hely, Anyja neve
idő
1.

Taj száma

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom tagjai között van olyan
személy:
• akinek egészségkárosodása legalább 30 %,
IGEN / NEM*
• a kérelem benyújtását megelőző egy évben legalább 4 hónap munkaviszonnyal
rendelkezik(kivéve közfoglalkoztatási jogviszony)
IGEN / NEM*
Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában konyhakertem van, illetve saját fogyasztásra,
vagy értékesítésre haszonállatot tartok. IGEN / NEM*

Nyilatkozatok:
•

A részemre megállapított támogatást
formájában kérem megállapítani.

•

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a,) életvitelszerűen a LAKÓHELYEM vagy a TARTÓZKODÁSI HELYEMEN* élek
b.) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

………………………………………………..

Tudomásul veszem, hogy a kérelemhez mellékelt jövedelemnyilatkozatban közölt jövedelmi adatok
valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III tv. 10 § (7) bekezdése
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrízheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Kaba, ……………………………….

……………………………………..
kérelmező aláírása

………………………………………
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

A kérelemhez mellékelni kell:
• A háztartás tagjainak jövedelemigazolását (pl. kereseti igazolás, nyugdíjszelvény)
• a háztartás tagjaira vonatkozóan a jövedelemnyilatkozatot
• a háztartás tagjaira vonatkozóan a vagyonnyilatkozatot
• egészségkárosodott személy esetén a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs
Szakigazgatási Szerv által kiállított szakhatósági állásfoglalás
• közüzemi díjfizetés esetén a szolgáltató vállalat utolsó havi számláját
• az elmúlt egy évben meglévő 4 hónapos munkaviszonyról – kivéve közfoglalkoztatási
jogviszony – igazolás (pl. folyamatos munkaviszony esetén a munkaszerződés, megszűnt
munkaviszony esetén a munkáltató által kiállított munkáltatói igazolás)

* a megfelelő választ kérem aláhúzni.

2. számú melléklet
KÉRELEM
AZ ÁPOLÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT
Kérelmező neve/születési neve:…………..………………………………………………………..
Kérelmező születési helye, ideje: …………………………………………………………………..
Kérelmező anyja neve: ……………………………………….. Taj. száma: ………………………
Kérelmező lakóhelye: ………………………………………………………………………………
Kérelmező tartózkodási helye: ……………………………………………………………………..
Állampolgársága:……………………………, Idegenrendészeti státusza:…..……………………..
Adóazonosító jele: …………………………..
Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolata: ……………………………………………………….
Fizetési számlaszáma (akkor kell
….........................................................

megadni,

Kérelmező családjában élők száma: ………….fő
Kérelmező családjában élők személyi adatai:
Név/születési név
Születési
idő
1.

ha

a

folyósítást

hely, Anyja neve

számlaszámra

kéri)

Taj száma

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Az ápolt személy neve/születési neve: ……………………………………………………………..
Születési helye, ideje: ……………………………………… Taj száma: ………………………….
Anyja neve: …………………………………………........................................................................
Lakóhelye: …………………………………. Tartózkodási helye: ………………………………...
Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:…………………………………..
A törvényes képviselő lakcíme:……………………………………………………………………..

Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat:
• Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező közeli
hozzátartozóm végezze:
IGEN / NEM*
• Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
• Tudomásul veszem, hogy a kérelemhez mellékelt jövedelemnyilatkozatban közölt jövedelmi
adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III tv. 10 §
(7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrízheti.
• Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a,) életvitelszerűen a LAKÓHELYEMEN vagy a TARTÓZKODÁSI HELYEMEN* élek
b.) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kaba, ………………………………….
…………………………………………
kérelmező aláírása

…………………………………………….
az
ápolt
személy
vagy
törvényes
képviselőjének aláírása

A kérelemhez mellékelni kell:
• a család tagjainak jövedelemigazolását
• a család tagjaira vonatkozóan a jövedelemnyilatkozatot
• az ápolt személy egészségi állapotára vonatkozó háziorvosi szakvéleményt
• az ápoló egészségi alkalmasságáról a háziorvosi igazolást

3. számú melléklet
KÉRELEM
GYÓGYSZERVÁSÁRLÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSÁRA

Kérelmező neve/születési neve:……………………………………………………………………..
Kérelmező születési helye, ideje: …………………………………………………………………..
Kérelmező anyja neve: ……………………………………….. Taj. száma: ………………………
Kérelmező lakóhelye: ………………………………………………………………………………
Kérelmező tartózkodási helye: ……………………………………………………………………..
Állampolgársága:……………………………, Idegenrendészeti státusza:…..……………………..
Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ………….fő

Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Név/születési név

Születési
idő

hely, Anyja neve

Taj száma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat:
• Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
• Tudomásul veszem, hogy a kérelemhez mellékelt jövedelemnyilatkozatban közölt jövedelmi
adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III tv. 10 §
(7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrízheti.
• Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a,) életvitelszerűen a LAKÓHELYEMEN vagy a TARTÓZKODÁSI HELYEMEN* élek
b.) Közgyógyellátásban
RÉSZESÜLÖK / NEM RÉSZESÜLÖK*

b.) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kaba, …………………………….

………………………………………….
kérelmező aláírása

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

A kérelemhez mellékelni kell:
• a háztartás tagjainak jövedelemigazolását
• a háztartás tagjaira vonatkozóan a jövedelemnyilatkozatot
• a háziorvos által kiállított és a gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség igazolást

4. számú melléklet
KÉRELEM
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
Alulírott Kérelmező neve/születési neve:…………………………………………………………..
Kérelmező születési helye, ideje: …………………………………………………………………..
Kérelmező anyja neve: ……………………………………….. Taj. száma: ………………………
Állampolgársága:……………………………, Idegenrendészeti státusza:…..……………………..
Kérelmező lakóhelye: ………………………………………………………………………………
Kérelmező tartózkodási helye: ……………………………………………………………………..
szám alatti lakos, azzal a kéréssel fordulok a támogatás hatáskör gyakorlójához, hogy részemre az
alábbi indokok alapján támogatást állapítson meg:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A kapott támogatást:
- élelmiszerre
- rezsiköltségre …………………………………………..
- szén-fa vásárlásra
- gyógyszerkiadások támogatására
- egyéb: ………………………………………………………………………………..kérem.
Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ………….fő
Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név/születési név

Születési
idő

hely, Anyja neve

Taj száma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat:
• Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

•

•

Tudomásul veszem, hogy a kérelemhez mellékelt jövedelemnyilatkozatban közölt jövedelmi
adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III tv. 10 §
(7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrízheti.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a,) életvitelszerűen a LAKÓHELYEMEN vagy a TARTÓZKODÁSI HELYEMEN* élek
b.) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kaba, …………………………….

………………………………………….
kérelmező aláírása

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

A kérelemhez mellékelni kell:
• a háztartás tagjainak jövedelemigazolását
• a háztartás tagjaira vonatkozóan a jövedelemnyilatkozatot

5. számú melléklet
KÉRELEM
TEMETÉSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
Alulírott kérelmező neve/születési neve:…………………………………………………………..
Kérelmező születési helye, ideje: …………………………………………………………………..
Kérelmező anyja neve: ……………………………………….. Taj. száma: ………………………
Állampolgársága:……………………………, Idegenrendészeti státusza:…..……………………..
Kérelmező lakóhelye: ………………………………………………………………………………
Kérelmező tartózkodási helye: ……………………………………………………………………..
szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a támogatás hatáskör gyakorlójához, hogy részemre
temetési támogatást állapítson meg az alábbi indokok alapján:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ………….fő
Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név/születési név

Születési
idő

hely, Anyja neve

Taj száma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat:
• Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
• Tudomásul veszem, hogy a kérelemhez mellékelt jövedelemnyilatkozatban közölt jövedelmi
adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III tv. 10 §
(7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrízheti.
• Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a,) életvitelszerűen a LAKÓHELYEMEN vagy a TARTÓZKODÁSI HELYEMEN* élek
b.) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kaba, …………………………….

………………………………………….
kérelmező aláírása

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

A kérelemhez mellékelni kell:
• a háztartás tagjainak jövedelemigazolását
• a háztartás tagjaira vonatkozóan a jövedelemnyilatkozatot
• az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata
• a temetkezési vállalat által kiállított, a temetési költségeket igazoló eredeti számla

6. számú melléklet
KÉRELEM
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
Kérelmező neve/születési neve:…………………………………………………………..
Kérelmező születési helye, ideje: …………………………………………………………………..
Kérelmező anyja neve: ……………………………………….. Taj. száma: ………………………
Állampolgársága:……………………………, Idegenrendészeti státusza:…..……………………..
Kérelmező lakóhelye: ………………………………………………………………………………
Kérelmező tartózkodási helye: ……………………………………………………………………..
Hulladékszállítási edény használója: ……………………………………………………………….
Hulladékszállítási edény száma: ……………………………………………………………………
Hulladékszállítási edényzet használójának a partner kódja: ………………………………………..
Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat:
• Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
• Tudomásul veszem, hogy a kérelemhez mellékelt jövedelemnyilatkozatban közölt jövedelmi
adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III tv. 10 §
(7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrízheti.
• Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a,) életvitelszerűen a LAKÓHELYEMEN vagy a TARTÓZKODÁSI HELYEMEN* élek
b.) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kaba, …………………………….
………………………………………
kérelmező
aláírása
A kérelemhez mellékelni kell:
• kérelmező jövedelemigazolását
• a jövedelemnyilatkozatot
• a szolgáltató vállalat közüzemi számláját
*megfelelő rész aláhúzandó

7. számú melléklet
KÉRELEM
IDŐSKORÚ SZEMÉLY KARÁCSONYI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSÁRA
Kérelmező neve/születési neve:……………………………………………………………………..
Kérelmező születési helye, ideje: …………………………………………………………………..
Kérelmező anyja neve: ……………………………………….. Taj. száma: ………………………
Állampolgársága:……………………………, Idegenrendészeti státusza:…..……………………..
Kérelmező lakóhelye: ………………………………………………………………………………
Kérelmező tartózkodási helye: ……………………………………………………………………..
Kérelmező családjában élők személyi adatai:
Név/születési név

Születési
idő

hely, Anyja neve

Taj száma

1.
2.

A támogatást
- vásárlási utalvány
- termény formájában* kérem
Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat:
• Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
• Tudomásul veszem, hogy a kérelemhez mellékelt jövedelemnyilatkozatban közölt jövedelmi
adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III tv. 10 §
(7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrízheti.
• Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a,) életvitelszerűen a LAKÓHELYEMEN vagy a TARTÓZKODÁSI HELYEMEN* élek
b.) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kaba, …………………………….
………………………………………
kérelmező aláírása
*megfelelő rész aláhúzandó

………………………………
nagykorú hozzátartozó aláírása

8. számú melléklet
IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY
az ápolási települési támogatás megállapításához/kötelező felülvizsgálatához
(az ápolt személy háziorvosa tölti ki)
Igazolom, hogy
Név/születési név: …………………………………………………………………………………
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………..
Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………………...
Lakóhelye: …………………………………………………………………………………………
Tartózkodási helye: ………………………………………………………………………………..
Taj száma: ………………………………………………………………………………………….
tartósan beteg.
A szakvéleményem szerint a fent nevezett személy betegsége miatt állandó és tartós gondozásra
szorul. A gondozás várható időtartama:
•
•

3 hónapnál hosszabb, vagy
3 hónapnál rövidebb*

Kaba, ……………………………

P.H.

* megfelelő válasz aláhúzandó

…………………………………….
háziorvos aláírása

9. számú melléklet
ORVOSI IGAZOLÁS
ÁPOLÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ AZ ÁPOLÓ
EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGÁRÓL

Az ápoló neve: ……………………………………………………………………………………
Születési neve: ……………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………….
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………….
Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………..
Tartózkodási helye: ………………………………………………………………………………
Igazolom, hogy nevezett olyan szervi, vagy pszichiátriai megbetegedésben NEM SZENVED, mely
alkalmatlanná tenné ÁPOLÁSI feladatok ellátására.
•

ápolásra alkalmas

•

ápolásra nem alkalmas*

Kaba, …………………………….

P.H.

*megfelelő választ kérem aláhúzni

………………………………
háziorvos aláírása

10. számú nyilatkozat
JÖVEDELEMNYILATKOZAT
Személyi adatok:
1./ Az ellátást igénylő neve:
…………………………………………………………..………………………………………………
………….
2./ Az ellátást igénylő lakóhelye:
…………………………………………………………………….………………….........................
3./ Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe:
……………………………………………………..…………………………….
4./ A törvényes képviselő neve és címe, ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes:
……………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………….
5./ Az igénylővel egy háztartásban lakó hozzátartozók száma: …………………….fő
6./ Az 5., pontban szereplő közeli hozzátartozók neve:
a.) ……………………………………………………………………………………….
b.) ……………………………………………………………………………………….
c.) ……………………………………………………………………………………….
d.) ……………………………………………………………………………………….
e.) ……………………………………………………………………………………….
Kijelentem, hogy a NYILATKOZATBAN-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a többször módosított 1993. évi III. tv. 10 § /7/
bekezdése alapján az önkormányzat a NAV útján, valamint a 5/2015. (II.24.) sz. rendelet 4 § /5/
bekezdésében foglaltak szerint munkáltató megkeresésével és környezettanulmány készítésével
ellenőrizheti. A valótlan adatok közlése után felvett támogatást köteles vagyok visszafizetni.
Kaba, …………………….………………
……………………………….………………………
……………
az ellátást igénylő vagy törvényes képviselőjének aláírása

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Cselekvőképes hozzátartozók aláírása
Kitöltési utasítás:
1. Állandó lakóhelyként, illetve tartózkodási helyként a személyi igazolványban vagy lakcímnyilvántartó lapon
szereplő címet kell beírni.
2. közeli hozzátartozó: házastárs, élettárs, 20 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a
25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat
folytató vér szerinti, örökbefogadott, illetve nevelt gyermek; korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista,
illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, illetve nevelt gyermek,
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennáll, a 18. életévét be nem töltött
gyermek vonatkozásában a vérszerinti és az örökbefogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.
3. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a benyújtást megelőző év személyi jövedelemadó bevallás
azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni. A nem idetartozó jövedelmek
esetén a benyújtást megelőző 1 hónap átlagjövedelmét kell feltüntetni.
4. A feltüntetett jövedelmekről jövedelemigazolást, vagy annak fénymásolatát kell csatolni (pl. nyugdíjszelvény,
munkáltatói igazolás)
5. Az egy főre eső jövedelem a háztartás havi nettó jövedelme osztva a közeli hozzátartozók számával.
6. A jövedelemnyilatkozatot a nagykorú hozzátartozóknak is alá kell írniuk.

Jövedelmi adatok:
A jövedelmek típusai Kérelmező
jövedelme

Közeli hozzátartozók jövedelme

Ö
s
s
z
.
J
ö
v
e
d
e
l
e
m

1.munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló egyéb
jogvisz.szárm. jöv.
Ebből közfoglalkoztatásból származó
2. társas és egyéni
vállalkozásból
származó jövedelem
3.alkalmi
munkavégzésből
származó jövedelem
4. táppénz, gyermekgondozási
támogatások
5. nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres szociális
ellátások
6. önkorm. és
munkaügyi szerv által
folyósított ellátások
7. Egyéb (pl. ösztöndíj,
állattartás, értékpapírból szárm.jöv., kis
összegű kifizetések)
8. össz. bruttó
jövedelem

9. Személyi jöv. Adó
vagy előleg összege
10. Egészségbiztosítási
és nyugdíjjárulék
összege
11.
munkavállalói
járulék összege
12. nettó jövedelem

Egy főre jutó havi jövedelem: ……………………………… Ft
Számszakilag az adatokat ellenőriztem: …………………………………………………………….

11. számú nyilatkozat
Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................
II. A kérelmező és a háztartás valamennyi tagjának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község
2
................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m , 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: .......................
2
város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad:
...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése
(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe:
2
...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m ,
tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4.

Termőföldtulajdon

(vagy

állandó

használat):

megnevezése:

címe:
2
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m ,
tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
II. Egyéb vagyontárgyak

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

Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus ..................
rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
…………………......................................
aláírás

12 . számú melléklet
NYILATKOZAT
KÖZTEMETÉSNÉL A TEMETÉSI KÖLTSÉGEK VISSZAFIZETÉSÉHEZ

Név/születési név: …………………………………………………………………………………
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………..
Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………………...
Taj száma: ………………………………………………………………………………………….
Lakóhelye: …………………………………………………………………………………………
Tartózkodási helye: ………………………………………………………………………………..
szám alatti lakos anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a néhai
…………………………………….. volt Kaba, ………………………szám alatti lakos elhunyt
eltemettetéséhez biztosított temetési költségek visszafizetését az alábbiak szerint vállalom:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Kaba, ………………………………….

………………………………………………..
aláírás

