Kivonat
Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án
megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2013.(XII.02.)
önkormányzati rendelete
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011. (III. 01.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. §-ában, 25. § (3) bekezdésében, 26. §ában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4)
bekezdésében, 50.§ (3) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdésének
b), c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az Intézményfelügyeleti, Szociális,
Közművelődési és Sport Bizottság és az Ügyrendi Bizottság véleményének figyelembe
vételével – a következőket rendeli el:
1. §
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Ör.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A jogerősen megállapított önkormányzati segélyt és az iskoláztatási támogatást a jogosult
a Hivatal pénztárában veheti át.”
2. §
Az Ör. 4. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) önkormányzati segély”
3. §
Az Ör. 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
7. §
„Önkormányzati segély
(1) Önkormányzati segélyre jogosult a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő szociálisan
rászorult személy.
(2) Az önkormányzati segélyre való jogosultság elbírálása szempontjából szociálisan
rászorultnak tekinthető az a személy, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő

esetén 180 %-át.
(3) Az önkormányzati segély kérelmet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.
(4) Az önkormányzati segély összege alkalmanként legalább 3.000 Ft, legfeljebb a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege.
Amennyiben az önkormányzati segély kiskorú gyermekre tekintettel kerül megállapításra, úgy
annak összegét gyermekenként is meg lehet állapítani.
4. §
Az Ör. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzati segély természetbeni szociális ellátásként is nyújtható, különösen
élelmiszer utalvány, tüzelőanyag, a közüzemi díj, illetve intézményi térítési díj kifizetése
formájában.”
5. §
Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
6. §
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(VI.04.)
önkormányzati rendelet 4. mellékelte I/2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
2./ Dönt az önkormányzati segély, az iskolakezdési támogatás, a közgyógyellátás, a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás térítési díj támogatása iránt benyújtott
kérelmekről.
7. §
(1) Hatályát veszti a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 4/2002.
(II. 19.) önkormányzati rendelet.
(2) Hatályát veszti a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2007.(VI.04.) önkormányzati rendelet 4. melléklet I/3. pontja és II/2. pontja.
8. §
Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

1. melléklet a 9/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
I. A kérelmező személyi adatai:
Neve: .......................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................
Anyja neve: …………………………………………………………………………………..
Születési helye, ideje (év,hó,nap): ……………………………………………………………
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .....................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni):.....................................................................................
II.

Az önkormányzati segély iránti kérelem indokolása:

…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................
III. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma, adatai és jövedelmükre
vonatkozó adatok
A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.

a) A közeli hozzátartozók adatai
A kérelmező háztartásban élő közeli hozzátartozók személyi adatai:
Név (születési név)
1.
2.
3.

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

Név (születési név)

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

4.

b) Jövedelemi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók havi jövedelme
forintban:
A jövedelem típusa

Kérelmező
jövedelme

A háztartásban élők jövedelme

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó jövedelem
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
jövedelem
3. Alkalmi munkavégzésből származó
jövedelem
4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem
Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): …………………….Ft/hó
IV. Nyilatkozatok
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a.

b.

életvitelszerűen a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó)
a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó-és Vámhivatal hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező adóigazgatása útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Kijelentem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti
kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Fehérgyarmat, 20... , ….........................
…..............................................................
kérelmező aláírása

/Dr. Tilki Attila s.k./
polgármester

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat 2013. november 28.

/dr. Kovács Attila s.k./
jegyző

