Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról
Bácsszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében,
25, § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3)
bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 132. §
(4) bekezdés g) pontjában és a 134/E §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8.a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet 67. § (3) bekezdés i) pontja
szerinti Pénzügyi, Szociális, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
állásfoglalásával a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
(1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érekében
szabályozza a pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások
igénybevételének helyi szabályait.
(2) E rendelet meghatározza a Bácsszentgyörgy Község Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat) által nyújtható települési támogatásra, szociális ellátásokra vonatkozó
előírásokat, azok formáit, eljárási és jogosultsági szabályait, azok igénybevételének és
érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) adott felhatalmazások alapján
szabályozott előírásokat.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed Bácsszentgyörgy község közigazgatási területén életvitelszerűen élő
és lakcímmel rendelkező az Szt. 3. §-ában megjelölt személyekre az Szt. 4. §-ának
alkalmazásával.
Szociális ellátások formái
3. §
(1) Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli ellátások
a) eseti jellegű rendkívüli települési támogatás,
b) időszakos jellegű rendkívüli települési támogatás
c) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás
d) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző
személy települési támogatása
e) temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás,
f)1karácsonyi támogatás,
g)2 téli rezsicsökkentéshez nyújtott támogatás.
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Módosította a 11/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2017. szeptember 30-tól
Módosította a 4/2018. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2018. április 29-től.

(2) Természetbeni ellátások
a) gyermekétkeztetés méltányossági alapon történő megállapítása,
b) Köztemetés,
c) szociális tüzelőanyag,
d)3 karácsonyi élelmiszercsomag juttatása.
(3) Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés,
d)4
e)5falugondnoki szolgáltatás.
Hatásköri szabályok
4. §
(1) E rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket a képviselő-testület, a
Pénzügyi, Szociális, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
(továbbiakban: Bizottság), valamint a polgármester és a jegyző gyakorolják.
(2) A képviselő-testület dönt:
a) a gyermekétkeztetés méltányossági alapon történő megállapításáról, valamint
b) másodfokon a Bizottság, illetve a polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatai
ellen benyújtott fellebbezésekről.
(3) A Bizottság dönt:
a) időszakos jellegű rendkívüli települési támogatás és
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző
személy települési támogatásának megállapításáról.
(4) A polgármester dönt:
a) az eseti jellegű rendkívüli települési támogatás,
b) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás,
c) szociális tüzelőanyag támogatásról,
d) temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás,
e) a köztemetés megállapításáról,
f)6karácsonyi támogatásról,
g)7téli rezsicsökkentéshez nyújtott támogatásról,
h)8 karácsonyi élelmiszercsomag juttatásáról.
Eljárási rendelkezések
5. §
(1) Az eljárási rendelkezéseket – e rendeletben foglaltakon túl – az Szt. 5. § - 16. §-ai
szabályozzák.
(2) A szociális ellátás iránti eljárás kérelemre vagy hivatalból indulhat.
Módosította a 11/2019. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2019. szeptember 29-től
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(3) Az ellátások iránti kérelmeket a Garai Közös Önkormányzati Hivatalba kell benyújtani,
főként az erre rendszeresített formanyomtatványon.
(4) A kérelemhez az egyéb jogszabályokban meghatározottakon túl csatolni kell a jelen
rendeletben meghatározott, a kérelmet alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb
iratokat.
(5) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a
jövedelem számításánál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
(6) Jövedelemigazolásra elfogadható okmány vagy annak hiteles másolata, különösen a
munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, fizetési jegyzék, postai feladóvevény,
nyugdíjszelvény és a nyugdíjas igazolvány vagy nyugdíjszelvény és a nyugdíjösszesítő,
pénzintézeti igazolás, ellátást folyósító szerv határozata.
(7) Jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetében szükséges a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségével való együttműködés tényének hatósági bizonyítvánnyal való igazolása.
(8) Kiadások igazolására elfogadható okmány vagy annak hiteles másolata, különösen
közüzemi díj igazolására a szolgáltató által kiállított számla, a közüzemi számla befizetését
igazoló csekkszelvény vagy átutalásról szóló pénzintézeti igazolás, albérleti díj igazolására
albérleti szerződés vagy a szállásadó írásbeli nyilatkozata, a gyermektartásdíj összegének
igazolására a jogosult nyilatkozata, gyógyszerköltség bizonyítására a gyógyszertár által
kiállított igazolás.
(9) Ha a szükséges okmányok vagy igazolások
a) a nem állnak rendelkezésre,
b) beszerzése nehézségekbe ütközik, vagy hosszabb időt vesz igénybe,
és sürgős intézkedés szükségessége áll fenn, mert a késedelem emberi életet, egészséget vagy
testi épséget veszélyeztetne, a kérelmező írásban tett nyilatkozata is elfogadható.
(10) Az irányadó időszakra vonatkozóan a kérelmező forrásonként és személyenként köteles a
nyilatkozatot megtenni. A Hivatal ügyintézője a kérelmezőt kötelezheti arra, hogy a családja
vagyoni viszonyaira vonatkozó nyilatkozatát az erre vonatkozó felhívás kézhezvételétől
számított nyolc napon belül okirattal igazolja.
6. §
A kérelmező vagyoni, szociális vagy lakáskörülményeinek, egészségi állapotának felmérése
érdekében környezettanulmány készítése rendelhető el. Nem kell környezettanulmányt
készíteni az igénylőnél, ha életkörülményeit a Hivatal egy éven belül bármely ügyben
környezettanulmány tartásával már vizsgálta, és nem feltételez azokban lényeges változást.
7. §
A havi rendszerességgel folyósított szociális ellátások a kérelmezőt a kérelem benyújtását
követő hónap első napjától illetik meg. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés
dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.
Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
8. §
(1) Az Szt. 17. §-ában szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és rosszhiszeműen
igénybe vett ellátást az igénybe vevő köteles visszafizetni.

(2) Indokolt esetben amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan
veszélyezteti, a Bizottság a visszafizetésre kötelezett összeget méltányosságból
a) elengedheti,
b) csökkentheti,
c) részletekben történő megfizetését engedélyezheti.
Adatkezelés
9. §
(1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása,
fenntartása és megszüntetés céljából az Szt. 18.-19. §-aiban foglaltaknak megfelelően országos
és helyi nyilvántartást vezet.
(2) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles az
Önkormányzatnak bejelenteni.
II. Fejezet
Pénzbeli szociális ellátások
Eseti jellegű rendkívüli települési támogatás
10. §
(1) Alkalmanként legfeljebb 15000,- Ft összegű eseti jellegű rendkívüli települési
támogatásban kell részesíteni azt a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került
személyt, aki az Szt. 45-§ (4) bekezdésben felsorolt valamely körülmény miatt egyszeri anyagi
segítségre szorul, amennyiben vagyonnal nem rendelkezik és családjában az egy főre számított
havi jövedelem nem haladja meg:
a) család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át.
(2) A megállapított eseti jellegű rendkívüli települési támogatás folyósítása készpénzben vagy
folyószámlára történő utalással, vagy természetben a kérelmező költségeinek közvetlen
átvállalásával történhet.
(3)9A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem nyomtatvány a rendelet 1. melléklete.
Karácsonyi támogatás10
10/A. §
(1)11 Karácsonyi támogatásban részesülhet háztartásonként egy azon személy, akinek a
családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 700%-át nem haladja meg.
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(2)12;13;14A karácsonyi támogatás évente egy alkalommal adható az (1) bekezdésben
meghatározott jogosultnak, amelynek összege 20.000 Ft/fő/év.
(3)15A karácsonyi támogatás iránti kérelmet tárgyév október 10. napjától október 31. napjáig
lehet benyújtani, e rendelet 5. melléklete szerinti nyomtatványon.
(4)16
Téli rezsicsökkentéshez nyújtott támogatás17
10/B. §
(1) Hivatalból vagy kérelemre indított eljárás alapján a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig –
pénzbeli támogatásként téli rezsicsökkentéshez nyújtott támogatásban részesíthető lakott
ingatlanonként egy személy jövedelemhatár és vagyonkorlát nélkül.
(2) A lakott ingatlan feltételének teljesítését a Bizottság helyszíni szemle lefolytatásával
ellenőrzi.
(3) A támogatás mértéke egyszeri 12.000 Ft/fő/év/lakott ingatlan.

Időszakos jellegű rendkívüli települési támogatás
11. §
(1) Az Szt. 45. § (4) bekezdésében felsorolt valamely körülmény miatt időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy részére havi rendszerességgel, legfeljebb egy
év időtartamra időszakos jellegű rendkívüli települési támogatást kell megállapítani,
amennyiben vagyonnal nem rendelkezik és családjában az egy főre számított havi jövedelem
nem haladja meg:
a) család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át,
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege legfeljebb 6.000,- Ft/hó.

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás
12. §
(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás a szociálisan rászoruló
háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaikhoz nyújtott hozzájárulás. A támogatás szempontjából a lakás fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásnak minősül a villanyáram-, a víz-, gázfogyasztás-, tüzelőanyag
költsége, a csatornahasználat és szemétszállítás díja.
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(2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatást kell megállapítani az alábbi
feltételek együttes fennállása esetén:
a) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
b) az (1) bekezdésben felsorolt költségek valamelyikét a közmű szolgáltató által a nevére
kiállított által a nevére kiállított számlával igazolható módon a kérelmező viselő,
c) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és
d) a háztartásban együtt élők egyikének sincs az Önkormányzattal szemben lejárt
esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása.
(3) A támogatás további feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a
lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó alábbi feltételeket teljesítse:
a) az általa lakott ingatlan udvarán rendelkezzen egy darab rendeltetésszerűen használt
szeméttároló edénnyel, tovább gondoskodjon
b) a lakáshoz, házhoz tartozó udvar rendben tartásáról, különös tekintettel az ott található
szemét és lom eltávolítására,
c) az ingatlanhoz tartozó kert és udvar tisztántartásáról, gaz-, valamint rágcsáló
mentesítéséről, az allergén növények irtásáról,
d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában 1 méter széles terület sávnak) a járda melletti
zöldsáv úttestig terjedő teljes területének tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről,
téli időszakban a járda síkosság mentesítéséről,
e) az ingatlanon található ház külső karbantartásáról, a szükséges állagmegóvási munkálatok
elvégzéséről,
f) a házban található helyiségek, az udvaron található illemhely tisztán, emberi tartózkodásra
alkalmas állapotban tartásáról.
(4)18 A (3) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését a határozat meghozatala előtt az
ügyintézési határidő betartásával a Bizottság helyszíni szemle lefolytatása során ellenőrzi,
illetve a megállapítást követően ellenőrizheti.
(5) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kérelmező, illetve az ellátásra
jogosult a (3) bekezdés szerinti feltételeket nem teljesítette, a jegyző az elvégzendő
tevékenységek konkrét megjelölésével, legalább 5 napos határidő kitűzésével felszólítja a
szükséges munkálatok elvégzésére.
(6) Amennyiben a kérelmező, illetve az ellátásra jogosult a felszólítás ellenére nem tesz eleget
a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó előírásoknak, úgy a kérelmet el kell
utasítani, illetve az ellátást a hónap utolsó napjával meg kell szüntetni.
(7) Amennyiben a kérelmet a (6) bekezdés szerinti okból el kell utasítani, vagy a megállapított
lakhatási támogatást meg kell szüntetni, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre
emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egyik tagja sem nyújthat be
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás iránti kérelmet.
(8)19 A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás iránti kérelem nyomtatvány a
rendelet 2. melléklete.
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13. §
(1)20A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy
jogosultra állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától azzal,
hogy külön lakásnak kell tekinteni az albérletet, a jogerős bírói határozattal megosztott lakás
lakrészeit, vagy a közüzemi szolgáltató által igazolt megosztott lakás lakrészeit.
(2) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás nem állapítható meg azon
kérelmezőnek, akinek korábbi jogerősen megállapított lakásfenntartási támogatása fennáll.
14. §
(1) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás havi összegét az alábbiak szerint
kell megállapítani. Egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum százalékában:
a) 0-50% - a támogatás havi összege. 8.000 Ft,
b) 51-100% - a támogatás havi összege 6.000 Ft,
c) 101-150% - a támogatás havi összege 4.000 Ft,
d) 151-200 % - a támogatás havi összege 2.000 Ft.
(2) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatást egy évre kell megállapítani.
A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző
személy települési támogatása
15. §
(1) Ápolási célú települési támogatás állapítható meg annak a nagykorú hozzátartozónak, aki a
18. évét betöltött önmaga ellátására képtelen, tartósan beteg személy ápolását, gondozását
végzi, és az alábbi feltételek együttesen fennállnak:
a) az igénylő
aa) kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápolt személy gondozási és ápolási
igényére tekintettel a feladat ellátására;
ab) regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátásra, társadalombiztosítási ellátásra,
valamint nyugellátásra nem jogosult;
ac) nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra;
ad) rendszeres pénzellátásban nem részesül vagy kereső tevékenységet folytat, de
munkaideje a napi négy órát nem haladhatja meg, és
b) az ápoló családjában az egy főre számított jövedelem nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át;
c) a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy háztartásában a kérelmezőn kívül ápolásra,
gondozásra alkalmas más személy nincs;
d) az ápoló és az ápolt között tartási-, életjáradéki-, vagy öröklési szerződés nem áll fenn.
(2) Nem jogosult az ápoló a támogatásra az Szt. 42. § (1) bekezdésében meghatározott
esetekben.
(3) Meg kell szüntetni a támogatást az Szt. 42. § (2) bekezdésében felsorolt esetekben.
(4) A támogatást a jogosultsági feltételek fennállása esetén a kérelem benyújtását követő hónap
első napjától kell megállapítani határozatlan időre. A jogosultság fennállását évente egyszer a
jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő egy év elteltét követő egy
hónapon belül felül kell vizsgálni.
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(5) A támogatás összege az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 80%-ával
egyezik meg.
(6)21 A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző
személy települési támogatása iránti kérelem nyomtatvány a rendelet 3. melléklete.

16. §
(1) Az ápolási támogatás ügyében hozott döntés megalapozása érdekében szakmai bizottság
működik, melynek véleményét az ápolt halála miatti megszüntetés kivételével ki kell kérni.
(2)22 A szakmai bizottság tagjai a családsegítő, családgondozó, a háziorvos, a Bizottság elnöke,
a védőnő, és a szociális ügyintéző.
(3) A szakmai bizottság a véleményét a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy szakorvosi
igazolásai, és a lakókörnyezetben végzett környezettanulmány figyelembevételével adja meg.
(4) A környezettanulmány kiterjed arra, hogy az ápolt személy közvetlen lakókörnyezete,
illetve az ápoló mennyire biztosítja
a) a megfelelő lakhatását, személyi higiéniáját,
b) a megfelelő étkeztetését, felügyeletét, gyógyszerezését,
c) egészségi állapotának megfelelő háziorvosi, kezelőorvosi kapcsolattartást.
17. §
(1) Az ápolás körülményeinek ellenőrzését lehetővé kell tenni a jegyző, illetve a családgondozó
számára.
(2) Az ápolói kötelezettség nem megfelelő teljesítéséről helyszíni szemle alapján
jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy az ápoló a kötelezettségét
mely időponttól nem teljesítette.
(3) Amennyiben az ápoló az ápolási díjra nem jogosult
a) az ápolás nem megfelelő teljesítése miatt az ennek tényét megállapító jegyzőkönyvben
rögzített időponttól,
b) egyéb ok miatt (az ápoló, vagy az ápolt személy kérésére) az ok bekövetkezése hónapjának
utolsó napjával kell az ápolási díj folyósítását megszüntetni,
c) az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontja hónapjának
utolsó napjával kell megszüntetni.
Temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás
18. §
(1) Települési támogatásként az elhunyt személy eltemettetésének költségéhez hozzájárulás
nyújtható annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és a
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át.
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(2)23A temetési költségek mérséklésére nyújtható települési támogatás összege 40.000,- Ft.
(3) A temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója
nevére kiállított számla eredeti példányát,
b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát,
c) a kérelmező és családja jövedelemigazolását.
(4) A kérelmet a halálesetet követő vagy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 60
napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(5) A megállapított temetési támogatás összegét vagy kérelem elutasításának tényét az erről
szóló határozat számával együtt a temetési számlásra rá kell vezetni és a számlát a kérelmező
részére vissza kell küldeni.
(6)24 A temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás iránti kérelem
nyomtatvány a rendelet 4. melléklete.
III. Fejezet
Természetbeni ellátások
Gyermekétkeztetés méltányossági alapon történő megállapítása
19. §
(1) Gyermekétkeztetési települési támogatás nyújtható annak a személynek, akinek köznevelési
intézménybe jár gyermeke, rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosult és a
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellátás évente két alkalommal, szeptemberben és januárban a
nevelési év első és második félévére vonatkozóan állapítható meg kedvezményes vagy ingyenes
étkezés biztosítására.
Karácsonyi élelmiszercsomag juttatása25
19/A. §
(1) Hivatalból indított eljárás alapján karácsonyi élelmiszercsomag juttatható annak a
személynek, akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult, vagy saját
jogon rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult az adott év november 30. napján
függetlenül a családjában az egy főre jutó jövedelem nagyságától.
(2) Karácsonyi élelmiszercsomag évente egy alkalommal juttatható az (1) bekezdésben
meghatározott jogosultnak, amelynek összege gyermekenként 10.000 Ft/fő/év.
Köztemetés
20. §
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(1) A köztemetést az Önkormányzat az Szt. 48. §-a alapján biztosítja.
(2)26A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét az önkormányzat tárgyévi
költségvetéséról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza.
(3) A köztemetés költségeinek megtérítésére köteles személy a térítési kötelezettség alól:
a) egészben mentesül, ha a családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át,
b) 50%-ban mentesül, ha a családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160%-át,
feltéve, hogy annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné.
Szociális célú tüzelőanyag
21. §
(1) Hivatalból vagy kérelemre indított eljárás alapján a rendelkezésére álló készlet erejéig természetbeni támogatásként szociális tüzelőanyag támogatásban részesíthető az a rászoruló,
aki lakása fűtését tűzifa vagy szén felhasználásával oldja meg, és háztartása fűtéséhez szükséges
tüzelővel nem, vagy nem elegendő mennyiséggel rendelkezik.
(2) A támogatás mértéke legfeljebb 5m3 tűzifa vagy 10 q szén háztartásonként.
(3) A szociális tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatás nem kérhető.
(4) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki
a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak ellátására,
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,
d) lakáshatási települési támogatásra jogosultat, valamint
e) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.
IV. Fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások
22. §
(1)27
(2)28 A képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat külön
rendeletben szabályozza.
(3)29
(4)30
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V. Fejezet
Záró rendelkezések
23. §
(1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
szociális ellátásokról szóló 14/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet
Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem
1. A Kérelmező adatai:
Neve: …………………………………………………………………………..............
Születési neve:………………………………………………………………….............
Születési helye, ideje:…………………………………………………………………
Anyja neve ……………………………………………………………………………..
TAJ száma: ………………………………………………………………………………
Lakcíme: ………………………………………………………………………………..
Havi jövedelme (Ft/hó):………………………………………………..................................
2. A Kérelmező házastársának (élettársának) adatai:
Neve: …………………………………………………………………………..............
Születési neve:………………………………………………………………….............
Születési helye, ideje:…………………………………………………………………
Anyja neve ……………………………………………………………………………..
TAJ száma:………………………………………………………………………………
Lakcíme: ………………………………………………………………………………..
Havi jövedelme (Ft/hó):………………………………………………..................................
3. A család további együtt élő tagjai:
A
Név
1

2.

3.

4.

5.

B
Rokoni
kapcsolat

C
TAJ

D
Születési idő

E
Havi
jövedelem

4. Az igényelt rendkívüli települési támogatás típusa (jelölje x-szel)
A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik havi
jövedelme, forintban:
A

B
C
Eseti jellegű rendkívüli települési támogatás Az igényelt támogatás összege (Ft):
Időszakos jellegű rendkívüli
támogatás

települési Az igényelt támogatás havi összege (Ft):
A támogatás kért folyósítás időtartama
(legfeljebb 12 hó lehet):

5. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet oka (Kérjük, jelölje X-szel)
A

B
betegség
haláleset
elemi kár
várandós anya válsághelyzete
iskoláztatási problémák
születendő gyermek fogadásának előkészítése
nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás problémái
nevelésbe vett gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó
rendkívüli kiadások
gyermeke hátrányos helyzete miatti anyagi problémák

6. A Kérelem indoklása:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Nyilatkozatok:
Kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyben hozzájárulok,
hogy azokat a kérelem elbírálása céljából kezeljék. Az eljárás megindításáról írásbeli értesítést
nem kérek. Kijelentem, hogy az esetei jellegű rendkívüli települési támogatás iránti kérelemnek
teljes egészében helyet adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz
esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni.)
Dátum: ................................................
Kérelmező aláírása: ………………………………………………….

8. Mellékletek:
A családban élők jövedelméről szóló igazolások.
A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet igazoló egyéb iratok, dokumentumok.
9. A Kérelem benyújtása:
A kérelmet levélben vagy személyesen a Garai Közös Önkormányzati Hivatalhoz (6522 Gara,
Kossuth Lajos utca 62.) lehet benyújtani.

2. melléklet
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás iránti kérelem

1. Személyi adatok a Kérelmező személyre vonatkozóan
Neve: …………………………………………………………………………..............
Születési neve:………………………………………………………………….............
Anyja neve:…………………………………………………………….………………
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………..
Lakóhelye:……………………………………….………………………………………
Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………
Telefonszáma (nem kötelező megadni):……………………………..............................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:………………………………………………….
Állampolgársága: …………………………………………………………………..
2. A Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma (fő): ……….
Kérelmező háztartásában élők személyi adatai.
A
Név (születési név)

B
Születési hely, idő
(év, hó, nap)

C
Anyja neve:

D
Társadalombiztosítási
Azonosító Jele (TAJ)

1

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

3. Jövedelmi adatok. A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyek havi
jövedelme forintban.

A
A jövedelem típusa

1

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

B
Kérelmező

C
A kérelmezővel közös
háztartásban élő további
személyek

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó
Táppénz, gyermekgondozási támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem
A család egy főre jutó havi jövedelme (fő/hó)

3. Lakásviszonyok. A lakásban tartózkodás jogcíme: ………………………………………
4. Nyilatkozatok:
- Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási
helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó)
- A háztartásomban együtt élők egyikének sincs az Önkormányzattal szemben lejárt
esedékességű adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása. A közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. személy egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási
díjat kérelmező hozzátartozóm végezze.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát az Önkormányzat
ellenőrizheti, és ha hamis adatokat közlök, az ellátásomat megszüntetheti.
Dátum: ................................................

...........................................................
kérelmező aláírása

.....................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

Vagyonnyilatkozat
1. A Kérelmező személyi adatai:
Neve: …………………………………………………………………………..............
Születési neve:………………………………………………………………….............
Anyja neve ……………………………………………………………………………..
Születési hely, év, hó, nap:………………………………………………………………
Lakóhely:…………………………………………………………………………………
Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:………………………………………………......
2. A háztartás valamennyi tagjának vagyona (ha a kérelmező vagy családtagja bármely
vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a
vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni).
A
Ingatlanok

Lakástulajdon
és
lakótelek-tulajdon
(vagy állandó, illetve
tartós használat)
2. Üdülőtulajdon
és
üdülőtelek-tulajdon
(vagy állandó, illetve
tartós használat)
3.
A/3. Egyéb, nem
lakás céljára szolgáló
épület-(épületrész-)
tulajdon (vagy állandó
használat):
megnevezése
(zártkerti
építmény,
műhely,
üzlet,
műterem,
rendelő,
garázs stb.
4. Termőföldtulajdon
(vagy
állandó
használat):
A

B
C
D
E
F
G
Pontos címe Megnevezése Alapterület Tulajdoni Szerzés
Becsült
e (m2)
hányad ideje (év) forgalmi érték
(a településen
szokásos
forgalmi
érték)

1

1
2.

Egyéb
vagyontárgyak
(Gépjárművek)
Személygépkocsi
Tehergépjármű,
autóbusz

B

C

D

E

F

Típusa

Rendszáma

Gyártási
éve

Szerzés
ideje (év)

Becsült forgalmi érték (a
jármű kora és állapot
szerinti érték)

Kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyben hozzájárulok,
hogy azokat a kérelem elbírálása céljából kezeljék. Az eljárás megindításáról írásbeli értesítést
nem kérek.
Dátum: ................................................
Kérelmező aláírása: …………………………………………

3. melléklet
A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző
személy települési támogatása iránti kérelem
1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok
Személyes adatok
Neve: …………………………………………………………………………..............
Születési neve:………………………………………………………………….............
Anyja neve:…………………………………………………………………………….
Születési hely, idő (év, hó, nap): ……………………………………………………….
Lakóhelye:……………………………………………………………………………..
Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:………………………………………………...
Adóazonosító jele: ……………………………………………………………………..
Állampolgársága:……………………………………………………………….............
Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolata:…………………………………...............
Telefonszám (nem kötelező megadni): ………………………………………………..
Fizetési számlaszám :………………………………………………………………….
A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: …………………………………..............
Munkaviszony, rendszeres pénzellátás megszűnésének időpontja:…………………….
A kérelmező családi állapota:
□ egyedülálló
□ házastársával/élettársával él együtt
2. Az ápolást végző személy házastársára/élettársára vonatkozó adatok:
Neve: …………………………………………………………………………………
Születési neve:………………………………………………………………………..
Anyja neve:…………………………………………………………………………...
Születési helye, ideje (év, hó, nap):…………………………………………………..
Lakóhelye:……………………………………………………………………………
Tartózkodási helye:…………………………………………………………………..
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:……………………………………………….
A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: ...................fő

A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok:
A
Név

B
Anyja neve

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

D
TAJ száma

E
18. életévet
betöltött személy
esetén az oktatási
intézmény
megnevezése

1
2.
3.
4.
5.

3. Jövedelemi adatok
A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik havi
jövedelme, forintban:
A
A jövedelem típusa

B
Kérelmező

C
Házastársa
(élettársa)
havi jövedelme (forint)

D
Gyermekei

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó ebből:
közfoglalkoztatásból származó
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó
Táppénz, gyermekgondozási támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem
A család egy főre jutó jövedelme (fő/hó):

4. Az ápolt személyre vonatkozó adatok
Személyes adatok
Neve:…………………………………………………………………………………..
Születési neve:………………………………………………………………….............
Anyja neve:……………………………………………………………………………..
Születési hely, idő (év, hó, nap):……………………………………………………….
Lakóhelye:……………………………………………………………………………..
Tartózkodási helye:……………………………………………………………………..
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:…………………………………………………
Ha az ápolt személy cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében korlátozott, a törvényes
képviselő neve:………………………………………………..
A törvényes képviselő lakcíme:………………………………………………………...

5. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozatok:
- Mint az ápolást végző személy kijelentem, hogy keresőtevékenységet nem folytatok,
rendszeres jövedelemmel nem rendelkezem, továbbá az ápolt gondozásáról, ápolásáról tartási,
életjáradéki, öröklési, gondozási szerződés alapján nem vagyok köteles gondoskodni.
- Mint az ápolt személy egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási
díjat kérelmező hozzátartozóm végezze.
Hozzájárulunk a kérelemben szereplő adatainknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához. Az eljárás megindításáról írásbeli értesítést nem kérünk
Dátum: ................................................

......................................................................
az ápolást végző személy aláírása

.................................................................
az személy vagy törvényes képviselője aláírása

4. melléklet
A temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás iránti kérelem
1. A Kérelmező (az elhunyt személy temetéséről gondoskodó hozzátartozó)
Neve …………………………………………………………………………..............
Születési neve:………………………………………………………………….............
Anyja neve:…………………………………………………………………………….
TAJ száma:……………………………………………………………………………….
Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………
Lakóhelye:………………………………………………...................................................
Tartózkodási helye………………………………………………………………….............
Havi jövedelme (Ft/hó): ……………………………………………………………………
Az elhunyt neve:…………………………………………………………………………….
utolsó lakhelye:……………………………………………………………………………….
utolsó tartózkodási helye ……………………………………………………………………
Családi kapcsolata a temettetővel……………………………………………….....................
2. A Kérelem indoklása:
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Alulírott hozzájárulok, hogy személyes adataimat a jogosultság megállapítása és teljesítése
céljából kezeljék. Az eljárás megindításáról írásbeli értesítést nem kérek.

Dátum: ................................................
Kérelmező aláírása: .............................................................

Az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok a kérelmező személyi igazolványa, a
kérelmező lakcímkártyája, a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla eredeti
példánya (utólag is bemutatható), az elhunyt halotti anyakönyvi kivonat, a kérelmező
jövedelemigazolása.

5. melléklet
Karácsonyi támogatás iránti kérelem
1. A Kérelmező adatai:
Neve: …………………………………………………………………………..............
Születési neve:………………………………………………………………….............
Születési helye, ideje:…………………………………………………………………
Anyja neve ……………………………………………………………………………..
TAJ száma:……………………………………………………………………………….
Lakcíme: ………………………………………………………………………………..
Havi jövedelme (Ft/hó):………………………………………………................................
2. A Kérelmező házastársának (élettársának) adatai:
Neve: …………………………………………………………………………..............
Születési neve:………………………………………………………………….............
Születési helye, ideje:…………………………………………………………………
Anyja neve ……………………………………………………………………………..
TAJ száma:……………………………………………………………………………..
Lakcíme: ………………………………………………………………………………..
Havi jövedelme (Ft/hó):……………………………………………….................................
3. A család további együtt élő tagjai:
A
Név

1

2.

3.

4.

5.

B
TAJ szám

C
Rokoni kapcsolat

D
Születési hely,
idő

E
Havi
jövedelem

4. Nyilatkozatok:
Kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyben hozzájárulok,
hogy azokat a kérelem elbírálása céljából kezeljék. Az eljárás megindításáról írásbeli értesítést
nem kérek. Kijelentem, hogy a karácsonyi támogatás iránti kérelemnek teljes egészében helyt
adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a
szövegrészt áthúzással törölni)
Dátum: ................................................
Kérelmező aláírása: ………………………………………
5. Mellékletek:
A családban élők jövedelméről szóló igazolások.
A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet igazoló egyéb iratok, dokumentumok.
6. A Kérelem benyújtása:
A kérelmet levélben vagy személyesen a Garai Közös Önkormányzati Hivatalhoz (6522 Gara,
Kossuth Lajos utca 62.) lehet benyújtani.

Bankszámlaszám: ……………………………………………………………………………...
Bankszámla tulajdonos neve:…………………………………………………………………..

