Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete
települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

Csökmő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g, pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában valamint a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, a 25.§.(3) bekezdés b,
pontjában, a 26.§-ában, a 32.§(1) és (3) bekezdésében, a 45.§ (1) bekezdésében, a 48.§ (4)
bekezdésében és a 134/E.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
E rendelet hatálya kiterjed Csökmő nagyközség közigazgatási területére és a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 3. §-ában meghatározott
személyekre.
2. §
(1) A szociális ellátások iránti kérelmet a Csökmői Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban:
Hivatal) lehet benyújtani.
(2) A szociális ellátások iránti kérelemnek (kivéve a szilárdhulladék szállítási támogatás iránti
kérelmet) tartalmaznia kell:
- a kérelmező nevét, születési nevét,
- anyja nevét,
- születési helyét és születési idejét,
- lakóhelyét,
- tartózkodási helyét,
- TAJ számát,
- állampolgárságát,
- a kérelmezővel egy háztartásban élők személyi adatait,
- vagyoni adatokat,
- a támogatás formájának megnevezését.
(3)
A szilárdhulladék szállítási támogatás iránti kérelemben a kérelmező nevét, születési
nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét és lakcímét kell feltüntetni.
3. §
(1) A szociális ellátások iránti igény benyújtásakor a kérelmező köteles saját, illetve
családja/háztartása jövedelmi viszonyairól ezen rendelet 1. számú melléklete szerinti
nyomtatványon alapuló kérelmen, amelyeket a Hivatal rendelkezésre bocsájt – nyilatkozni, azokat
igazolni.
(2) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság
megállapításakor a jövedelemszámításra irányadó időszak tekintetében az Sztv. 10. §-ban foglalt
eljárási szabályokat kell alkalmazni.
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(3) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság
megállapításakor az Sztv. 4. §- ában foglaltakat kell alkalmazni.
(4) Nem állapítható meg e rendeletben meghatározott ellátás, illetve a folyósítást meg kell
szüntetni, ha az igénylő, illetve támogatott
a) szándékosan, valótlan adatok közlésével, vagy olyan körülmény elhallgatásával tévesztette meg
az ellátás megállapítóját, amelynek figyelembe vételével nem lenne jogosult a támogatásra,
b) a környezettanulmány-készítés, illetve egyéb módon való tudomásszerzés során a kérelmező
és családja életkörülményeiből arra lehet következtetni, hogy a kérelmező által közölt, illetve
igazolt jövedelmen és rendszeres pénzellátáson kívül más jövedelemmel is rendelkezik, s
létfenntartása nincsen veszélyeztetve.
4. §
(1) A havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli települési támogatás összegét, ha a támogatás nem a
teljes hónapra jár, időarányosan kell megállapítani.
(2) A pénzben megállapított szociális támogatás kifizetéséről, illetve kiutalásáról a Hivatal
gondoskodik, a) rendszeresen visszatérő folyósítás estén utólag, minden hónap 5. napjáig,
b) esetenkénti megállapításnál a döntésről szóló határozat jogerőre
emelkedésétől számított 8 napon belül.
(3)Az ellátások kifizetése történhet: lakossági folyószámlára való utalással, házipénztárból
készpénzben vagy postautalványon.
(4) Az igények elbírálása során a Hivatal a kérelmező által közölt adatokat, tényeket, valamint a
szociális helyzetet környezettanulmány során ellenőrizheti.
5. §
(1) Meg kell szüntetni a támogatást a tudomásra jutást követő hó 1. napjától:
a) ha az igénylő a támogatást nem rendeltetésszerűen használja fel,
b) az igénylő szándékosan valótlan adatok közlésével, vagy olyan körülmény
elhallgatásával tévesztette meg az önkormányzatot, amelynek figyelembevételével nem
lett volna jogosult a támogatásra,
c) ha az igénylő nem tett eleget bejelentési kötelezettségének,
d) a jogosultság feltételei megszűntek.
(2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Sztv. 17.§-ban foglaltakat kell
alkalmazni.
(3)Ha a szociális hatáskört gyakorló szerv a hatáskörébe tartozó szociális ellátás
megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat
összegét, amennyiben a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi
jövedelme a nyugdíjminimum 50 %-a alatt van, elengedheti, 50 – 100 %-a között van,
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csökkentheti, 100 – 150 %-a között van, részletfizetést engedélyezhet, melynek időtartama
maximum 12 hónap lehet.

6. §

Települési támogatások
(1) A nagyközség képviselő-testülete a pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítésére vagy
önállóan meghatározott esetekben települési támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt a
szociálisan rászoruló személyek és családok számára az egyes ellátásoknál előírt feltételek
fennállása esetén.
(2) A települési támogatás nyújtható pénzbeli vagy természetbeni juttatásként. Ez utóbbi
különösen a családsegítő bevonásával történő élelmiszervásárlás; tűzifa juttatás, építőanyag
juttatás formájában történhet.
(3) a, Rendszeres települési támogatások:
aa, szilárdhulladék szállítási támogatás
ab, lakhatási támogatás
b, Rendkívüli települési támogatások:
ba, gyógyszerkiadások támogatása
bb, gyermekszületési támogatás
bc, elemi kár enyhítése miatti támogatás (rendkívüli)
bd, temetési támogatás
be, temetési kölcsön
bf, krízishelyzet miatti támogatás
7. §
Gyógyszerkiadások támogatása
(1) Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz kiadások támogatása adható annak a közgyógyellátásra
nem jogosult, szociálisan rászorult személynek, akinek névre szóló számlával igazolt havi
gyógyszerköltsége a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagában a havi 8000 Ft-ot
meghaladta, és a családban a kérelem benyújtását megelőző egy főre jutó havi nettó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: ÖNYM)
170 %-át, egyedül élő esetében annak 220%-át.
(2) A támogatás mértéke negyedévente 10-15 ezer Ft.
(3) A határkört a Képviselő-testület gyakorolja.

8. §
Gyermekszületési támogatás
(1) Támogatásra jogosult annak az újszülöttnek a családja,
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a) akiknek a gyermek születését megelőzően legalább egy éve Csökmőn van az
állandó bejelentett lakóhelye, illetve tartózkodási helye, vagy akik Csökmőn egy
évnél rövidebb ideje rendelkeznek állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel,
azonban saját lakástulajdonuk van a nagyközségben, és
b) ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az ÖNYM
négyszeresét, továbbá
c) a gyermeket saját háztartásban nevelik.
(2) A támogatás a gyermek születésétől számított 3 hónapon belül (jogvesztő határidő) a gyermek
születési anyakönyvi kivonatával (vagy annak másolatával) együtt igényelhető.
(3) A támogatás pénzbeli formában történik, mértéke egyszeri 10 ezer Ft.
(4) A hatáskört a képviselő-testület gyakorolja..

9. §
Elemi kár enyhítése miatti támogatás

(1) Támogatásban részesül az a személy vagy család, akiknél elemi csapás miatt lakóházukban
súlyos kár vagy testi épségükben súlyos sérülés keletkezett, és a családban a kérelem benyújtását
megelőző hónapban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az ÖNYM 200 %-át,
egyedül élő esetében annak 250%-át.
(2) A támogatás mértéke 50 ezer Ft.
(3) A hatáskört a képviselő-testület gyakorolja.
10. §
Temetési támogatás
(1) Temetési támogatás adható annak a személynek, aki közeli hozzátartozója eltemettetéséről
gondoskodik, és a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az ÖNYM kétszeresét,
egyedül élő esetében annak háromszorosát.
(2) A támogatás mértéke a számlával igazolt költségek összegével megegyezik, de maximum 50
ezer Ft.
(3) A hatáskört átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.
11. §
Temetési kölcsön
(1) Kamatmentes kölcsön nyújtható a szociálisan rászoruló személy részére, amennyiben a
temetésre köteles hozzátartozók a temetési költségek viselésére nem képesek, és a családban az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az ÖNYM kétszeresét, egyedülállók esetén két és
félszeresét.
(2) A kölcsön összege legfeljebb 100.000 Ft összeghatárig terjedhet, és legfeljebb 10 hónapra
nyújtható. A törlesztést a folyósítást követő hónapban kell – megállapodás alapján – megkezdeni
és minden hónap 10. napjáig kell a részletfizetési kötelezettségnek eleget tenni.
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(3) A kölcsön visszafizetéséért a kölcsönszerződést aláíró felelős, és hozzájárul, hogy minden
meglévő és jövőbeni jövedelméből a kölcsön teljes összege inkasszó benyújtásával beszedésre
kerüljön, amennyiben két egymást követő hónapban nem teljesíti a törlesztő részletek befizetését.
(4) A hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
12. §
Krízishelyzet miatti támogatás
(1) Támogatásban részesíthetőek azok a személyek vagy családok, akiknek egészségi, családi
helyzetében bekövetkezett hirtelen krízishelyzet létfenntartásukat, megélhetésüket veszélyezteti, s
ezt saját erőből képtelenek megoldani. Támogatás annak a személynek állapítható meg, akinek a
családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban egy főre jutó havi nettó jövedelem nem
haladja meg az ÖNYM 200 %-át, egyedül élő esetében annak 250%-át.

(2) A támogatás mértéke esetenként nem haladhatja meg a 15 ezer Ft-ot.
(3) A határkört a polgármester gyakorolja.

13. §
Szilárdhulladék szállítási támogatás
(1) A 70. életévét betöltött ingatlanhasználó a nevére szóló hulladékkezelési közszolgáltatási díj
befizetésének igazolásával jogosult lesz a befizetett szilárdhulladék szállítási közszolgáltatási díj
50%-ának megfelelő összegre.
(2) A támogatás egy ingatlan után illeti meg a magánszemélyt. A támogatást a rendelet 2. számú
melléklete szerinti formanyomtatványon kell kérelmezni. A kérelem benyújtását követően hozott
határozat alapján a hulladékkezelési közszolgáltatási díj befizetésének igazolásával kerül
kifizetésre a Hivatal házipénztárában a befizetett hulladékkezelési közszolgáltatási díj összegének
50%-a.
(3) A támogatásról átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

14. §
Lakhatási támogatás
(1) E támogatás nyújtható a szociálisan rászorult igénylőnek az általa lakott, lakás céljára szolgáló
épület fenntartásával kapcsolatos költségek viseléséhez. Szociálisan rászorult az a személy, akinek
háztartásában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg az ÖNYM összegének 250 %-át, egyedül élő esetén az ÖNYM 300 %-át.
(2) A támogatás egy havi mértéke 4.000.-Ft, két személyes háztartás esetén 6.000.-Ft, három
személyes háztartás esetén 8.000.-Ft, négy vagy annál több személyes háztartás esetén 10.000.-Ft. A
rendszeres formában nyújtott lakhatási támogatás maximum 6 hónapra állapítható meg a kérelem
benyújtása hónapjának 1. napjától kezdődően.
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(3) Nem támogatható rendszeres lakhatási támogatásban az a kérelmező, aki a kérelem
benyújtásának időpontjában még részesül 2014-ben megállapított lakásfenntartási támogatásban.
(4)A támogatásról a Képviselő-testület dönt.

Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás
15.§

(1) Az önkormányzat Bursa Hungarica ösztöndíjat annak a pályázónak állapít meg, akinek havi
jövedelme, vagy a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt jövedelemhatár figyelmen kívül hagyásával, a képviselő-testület annak
állapíthat meg ösztöndíjat, aki
a.) árva, félárva,
b.) családjában az eltartottak száma három, vagy annál több,
c.) gyermeket nevel,
d.) tartósan beteg, rokkant,
e.) eltartója nyugdíjszerű ellátásban részesül.
(3) A pályázathoz az adatlapon túl csatolni szükséges:
a.) felsőoktatási intézmény igazolását,
b.) a havi jövedelemről szóló igazolásokat,
c.) a (2) bekezdés a.)-e.) pontjait alátámasztó iratokat.
(4) A határidőn belül benyújtott, a pályázati szempontoknak megfelelő pályázat alapján a pályázó
3.000,-Ft/hó támogatásban részesül a pályázati kiírás szerinti időtartamban.
(5) A pályázatok elbírálására, az ösztöndíjban részesülők kiválasztására a Képviselőtestület jogosult.
16. §
Köztemetés
(1) Az önkormányzat köteles gondoskodni a közigazgatási területén elhunyt személy
közköltségen történő eltemettetéséről, ha a tartásra képes és köteles személy nem gondoskodik az
eltemettetésről vagy az nem lelhető fel.
(2) A közköltségen történő eltemetés díja nem haladhatja meg a helyben szokásos legolcsóbb
temetési szolgáltatás díját.
(3) A köztemetéssel kapcsolatos eljárásra az Sztv. 48. §-a előírásait kell alkalmazni.
(4) A támogatásról átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

17. §
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
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(1) A szociálisan rászorultak részére az Önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározott szociális
alapszolgáltatásokat nyújtja.
(2) Szociális alapszolgáltatások:
étkeztetés
házi segítségnyújtás
családsegítés és gyermekjóléti szolgálat,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
támogató szolgáltatás
nappali ellátás (időskorúak és fogyatékosok nappali ellátása).
(3) A (2) bekezdésben foglalt szociális alapszolgáltatási feladatokat az Önkormányzat a
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár
u. 47. sz.( továbbiakban: Térségi Intézmény ) működtetésével látja el.

18. §
Záró rendelkezések
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a szociális
igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet
és az azt módosító 3/2015.(III.24.) önkormányzati rendelet.

Nagy Tibor
polgármester

Gulyásné Szilágyi Krisztina
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:
Csökmő, 2015. november 26.

Gulyásné Szilágyi Krisztina
jegyző

Érkezett:……………………..
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1. számú melléklet a …/2015.(….)önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Települési támogatás megállapítására
1.Az igényelt települési támogatás típusa (a megfelelőt jelölje meg aláhúzással)
1.Gyógyszerkiadások támogatása
2.Gyermekszületési támogatás
3.Elemi kár enyhítése miatti támogatás
4.Temetési támogatás
5.Temetési kölcsön
6.Krízishelyzet miatti támogatás
7.Lakhatási támogatás

2.Személyes adatok
A kérelmező neve:............................................................................................................
Születési neve:.............................................................................................................
Anyja neve:..................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap):.............................................................................
Lakóhelye:...................................................................................................................
Tartózkodási helye: …................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …...................................................................
Állampolgársága:......................... Tel.szám (nem kötelező megadni):.........................
A kérelmező családi állapota:
 egyedülálló

 házastársával/élettársával él együtt

A kérelmező bankszámlaszáma:…………………………………………………………

A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös családjában/háztartásában élők
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adatai

Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokonsági

TAJ szám

kapcsolat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jövedelmi adatok:
A jövedelmek típusai:

Kérelmező
jövedelme
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Kérelmezővel
Összesen:
közös háztartásban

élők jövedelme
1.)
Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló
egyéb
jogviszonyból származó jövedelem és
táppénz.
2.) Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
3.) Ingatlan, ingó- vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem.
4.)Nyugellátás, baleseti nyugellátás
egyéb nyugdíjszerű ellátások.
5.)A
gyermek
ellátásához
és
gondozásához
kapcsolódó
támogatások (GYED, GYES, GYET,
családi-pótlék, gyermektartásdíj stb.)
6.)Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátás
7.)Föld bérbeadásából származó
jövedelem
8.)Egyéb:
pl.:
ösztöndíj,
értékpapírból
származó jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)
9.) ÖSSZES BRUTTÓ JÖVEDELEM:
10.) SZJA. vagy előleg összege:
11.)
Egészségbiztosítási
nyugdíjjárulék összege:
12.) Munkavállalói járulék:

és

13.) A család havi nettó jövedelme
összesen: (9-(10+11+12)
Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ….……………………Ft/hó

Kérelmemet az alábbiakkal indokolom (a támogatás felhasználásának célját is szíveskedjen
megjelölni):
…...................................................................................................................................................
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0

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nyilatkozatok
A kérelmező és a kérelmező házastársának/élettársának részéről:
Tudomásul veszem, hogy a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján –
ellenőrizheti a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát, és köteles vagyok a feltüntetett
adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához. A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
A kérelmező részéről:
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
*életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
és a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az
enyémmel megegyező lakcímen élnek.
A kérelmező házastársának/élettársának részéről:
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
*életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó)
Értesítés nem kérek az eljárás megindításáról.
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is
rendelkezik.

Csökmő, 201 ...................................................

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

.....................................................
házastárs/élettárs aláírása

2. számú melléklet a …/2015.(……)önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
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A 70. életévét betöltött személyek részére a hulladékkezelési közszolgáltatási díj 50%-os
kedvezményének igénybevételéhez
I. A kérelmező adatai
A kérelmező
Neve:
Születési neve:
Születési helye:
Születési ideje:
Anyja neve:
Lakcíme:

A kérelmező
egyedül élő
nem egyedül élő

II. A kérelmező nyilatkozata
Ha nem egyedül élő, a háztartásban élők száma:___fő

III. A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai
A kérelmezővel közös háztartásban élő
Neve:
Születési neve:
Születési helye:
Születési ideje:
Anyja neve:
Lakcíme:
IV. A számlafizető adatai
A számlafizető
Neve:
Születési neve:
Lakcíme:
V. Nyilatkozatok
Þ Alulírott kijelentem, hogy a kérelemben foglaltak megfelelnek a valóságnak.
Þ Tudomásul veszem, hogy a megtévesztő, valótlan adatokon alapuló kedvezményt-kamattal növelve
- vissza kell fizetnem a Polgármesteri Hivatal házipénztárába.
Þ A kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozom, hogy KÉREM / NEM KÉREM* a hatóság
tájékoztatását:
az ügy iktatási számáról,
az eljárás megindításának napjáról,
ügyintézési határidőről, ügyintézőről,
az ügyintéző hivatali elérhetőségéről
Dátum:__________________________________
________________________________
Kérelmező aláírása
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