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Maglód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

11/2011.(V.13.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatás, a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások és egyes szociális szolgáltatások
helyi szabályairól2
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében,
10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26 §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában
és (3) bekezdésében, 37/A. § (3) bekezdésében, 38. § (1) bekezdés c) pontjában és (9) bekezdésében, 43/B. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében,
50. § (3) bekezdésében, 55. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 55/C. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatás, a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások és egyes szociális szolgáltatások helyi szabályairól a következő
rendeletet alkotja:

I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya Maglód Város Önkormányzat illetékességi területén az Szt. 3.§. (1)-(3) bekezdésében foglalt valamennyi jogalanyra kiterjed.

2. Eljárási, hatásköri és értelmező rendelkezések
2. §
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti
kérelmeket a polgármesteri hivatalban (a továbbiakban: hivatal) lehet szóban, vagy írásban előterjeszteni.
(2) A hivatalból történő eljárást civil szervezetek is kezdeményezhetik.
3. §
(1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, vagyoni, jövedelmi viszonyairól köteles a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.)

2
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Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia.
4
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az Szt. 18. § a)-l) pontjaiban szereplő adatokat.
(3) A jogosultsági feltételek megállapításához e szakaszban szabályozottakon túl szükséges egyes
speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra.
5
(4) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások esetében, amennyiben kérelmező vagy a vele
kö-zös háztartásban élő családtagja bejelentett munkaviszonnyal nem rendelkezik, akkor a szociális el-látás igénylésekor a rendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozaton túl-menően csatolnia kell az igazolást, hogy állami foglalkoztatási szervnél (Munkaügyi Köz-pont) regisztrált
munkanélküli. Az igazolás módja Munkaügyi Központ által kiadott igazolás a regisztrációról, illetve az álláskeresési kiskönyv bemutatása.
4. §
(1) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5-éig, a nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a pénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik.
(2) Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó időszakban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege változik, akkor időarányosan annak az időszaknak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével kell számolni, amelynek a nettó jövedelemét a kérelmező igazolja.
5. §
(1) A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei valamint környezettanulmány alapján köteles meghozni. A környezettanulmány elvégzéséről az önkormányzat a hivatal szociális előadója, vagy a gyermekjóléti szolgálat vezetője útján gondoskodik.
(2) Mellőzni lehet a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző
6 hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült, és vélelmezhető, hogy körülményeiben
nem állt elő lényeges változás.
(3) Amennyiben a környezettanulmány eredményeként vélelmezhető, hogy a kérelmező jövedelmiés vagyoni helyzetére vonatkozóan valótlan adatot közölt, a hivatal megkéri a Nemzeti Adó és
Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) területileg illetékes szervezetétől a személyi jövedelemadóalap közlését.

(1)
(2)
(3)

(4)

3

6. §
Az önkormányzati segély egészben, vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is
nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.
A készpénzben megállapított ellátást a jogosult a hivatal pénztárában veheti át.
Amennyiben az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a készpénz segélyt
nem rendeltetésének megfelelően használja fel a jogosult, akkor azt a házi szociális gondozó,
vagy a családsegítő szolgálat gondozója részére kell kifizetni.
A házi szociális gondozó, vagy a családsegítő szolgálat gondozója a felvett készpénzsegélyen a
jogosult részére élelmiszert, ruhaneműt, tisztítószereket, a háztartás viteléhez szükséges egyéb
dolgokat, tüzelőt vásárolhat, és kifizetheti a közüzemi díjakat. A felvett összeg felhasználásáról
15 napon belül számlákkal köteles elszámolni.
6

A 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte a „melléklet szerinti tartalommal” szövegrészt 2014. január elsejével.
4
Módosította a 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. január elsejétől.
5
Módosította a 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2014. január elsejétől.
6
Módosította a 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2014. január elsejétől.
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7. §
A határozatlan időre megállapított ellátások esetén a hivatal a jogosultság fennállását – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – az ellátás megállapítását követően naptári évenként egy alkalommal ismételten vizsgálni köteles, ennek tényét az ügyintéző az ügyiratban feljegyzéssel rögzíti.
8. §
(1)
Az e rendeletben meghatározott ellátások tekintetében – ha a rendelet eltérően nem rendelkezik – átruházott hatáskörben a polgármester és az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság jár el.
(2) A polgármester és az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság által hozott határozatok ellen a
kézhezvételtől számított 15 napon belül a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni.
(3) A fellebbezést a polgármester az iratok csatolásával a Képviselő-testület soron következő rendes
ülése elé terjeszti, kivéve, ha a határozatot hozó szerv saját hatáskörében a határozatát módosítja,
vagy visszavonja.
9. §
(1) Az e rendeletben szabályozott, önkormányzati hatósági ügynek minősülő szociális igazgatási
ügyekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület a szociális ellátások igénylése során az elektronikus ügyintézés lehetőségét
kizárja.
10. §
(1) E rendeletet az Szt-vel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelettel, az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006.(III.27)
Korm. rendelettel, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelettel, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelettel
együtt kell alkalmazni.
(2) Eltérő szabály hiányában az e rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt. 4. §ában foglaltakat kell alkalmazni.

II. fejezet
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
3. Az aktív korúak ellátásának7 egyéb feltételei
11. §
(1)
Az aktívkorúak ellátása iránti kérelmet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006.(III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani, illetve csatolni kell a Korm. Rendelet 1. számú melléklete
szerinti vagyonnyilatkozatot.
8

(2) Az (1) bekezdés szerinti lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy
az ellátás jogosultja köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház
7
8

Módosította a 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2014. január elsejétől.
Módosította a 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2014. január elsejétől.
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a) rendszeres tisztán tartására, takarítására, az ingatlan állagának, rendeltetésszerű használhatóságának és higiénikus állapotának biztosítására,
b) kerítéssel kívül határos közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztán tartására, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítására,
c) kerítéssel kívül határos közterületen a járda – kiépített járda hiányában a kerítéstől az úttestig
terjedő zöldsáv teljes területének – gondozására, tisztán tartására, szemét- és gyommentesítésére, téli időszakban síkosság mentesítésére,
d) kerítéssel kívül határos területén a kihajló ágak, bokrok cserjék rendszeres nyesésére, gondozására, a gyalogos közlekedés feltételeinek biztosítására,
e) területéhez tartozó kert rendeltetésszerű használatára, művelésére, továbbá az avar és kerti
hulladékok nyílt téri égetésére vonatkozó, a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság egyes kérdéseiről szóló 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelet
28. §-ában szabályozott kötelezettségek betartására,
f) területéhez tartozó udvar tisztán tartására, és
g) teljes területén a növényi és állati egészségügyi kártevők elszaporodásának meggátolására,
megjelenésük esetén irtására.
A kérelmező az (1) bekezdésben megállapított és a (2) bekezdésben részletezett kötelezettségeit
a jogosultság megállapítását követően is köteles teljesíteni. A kötelezettségek teljesítését a
közterületfelügyelő és a hivatal szociális ügyintézője a kérelem benyújtásakor, az ellátás megállapítását követően pedig szükség szerint, de legalább negyedévente helyszíni szemle útján ellenőrzi.
Amennyiben az ellenőrzés hiányosságokat állapít meg, a jegyző – az elvégzendő tevékenységek
tételes megjelölésével, és megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével –felszólítja a kérelmezőt vagy az ellátás jogosultját a kötelezettségek teljesítésére.
Amennyiben a kérelmező vagy az ellátás jogosultja felszólítás ellenére nem tesz eleget a kötelezettségeinek, úgy kérelmező esetén részére a bérpótló juttatást nem lehet megállapítani, az ellátás jogosultja esetén pedig az ellátást meg kell szüntetni.
A kérelem elutasítása vagy az ellátás megszüntetése nem mentesíti a kérelmezőt vagy az ellátás
jogosultját a települési rendtartás szabályozási körébe tartozó helyi önkormányzati rendeletekben
foglalt egyéb hátrányos jogkövetkezmények viselése alól.

4. A rendszeres szociális segély egyéb feltételei9
12. §
(1) Aki az Szt. 37.§ (1) bekezdés b)-c) pontja szerint rendszeres szociális segélyre jogosult, köteles
együttműködni az Önkormányzattal,10 a Családsegítő Szolgálattal, és köteles vállalni a beilleszkedést segítő programban való részvételt.
(2) A megállapító határozatnak tartalmaznia kell az együttműködésre kijelölt intézmény nevét, pontos címét, a jelentkezés határidejét, valamint ennek elmulasztásának következményeit.
(3) Az együttműködési kötelezettség elmulasztása esetén a rendszeres szociális segély nem állapítható meg, vagy a megállapított ellátás egy hónapig 50%-ban folyósítható, kivéve, ha az ellátott
hitelt érdemlően igazolja, hogy együttműködési kötelezettségének önhibáján kívül nem tudott
eleget tenni. Amennyiben az ellátott a szankció (csökkentett segély) ellenére sem tesz eleget
együttműködési kötelezettségének, úgy a segély folyósítását meg kell szüntetni.

9

Módosította a 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2014. január elsejétől.
A a 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte a „a Munkaügyi Központtal” szövegrészt
2014. január elsejével.
5
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(4) Együttműködést nem vállalónak minősül az aktív korú nem foglalkoztatott személy, amennyiben:
a) a programvállalási egyeztetésen nem jelenik meg,
b) a vállalt programot három hónapon keresztül önhibájából nem teljesíti.
(5) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy köteles a beilleszkedést segítő programban részt venni.
(6) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításáról hozott határozat
jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles a Családsegítő Szolgálattal együttműködésre jelentkezni.

(1)

(2)

(3)

(4)

13. §
A Családsegítő Szolgálat a nem foglalkoztatott személyt nyilvántartásba veszi és a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést elősegítő
programot dolgoz ki, melyről a segélyben részesülő személlyel írásbeli megállapodást köt. A
megállapodás egy példányát a hivatal felé haladéktalanul továbbítani kell.
A Családsegítő Szolgálat vezetője évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról. A Családsegítő Szolgálat vezetője írásban jelzi az önkormányzat felé, ha a
nem foglalkoztatott személy három hónapig nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének.
A beilleszkedést segítő programok elkészítéséért, folyamatos korszerűsítéséért, valamint a programoknak szabályozott eljárási rendben történő lebonyolításáért a Családsegítő Szolgálat vezetője a felelős.
Beilleszkedést segítő program típusai:
a) csoportos önsegítő foglalkozások,
b) munkavégzésre felkészítő foglalkozások.

5. A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételei11
14. §12
(1) 13 A normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006.(III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. számú melléklete szerint
formanyomtatványon kell benyújtani, továbbá csatolni kell ugyanezen rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a 11. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
15. §14
A 14. §-ban foglalt kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, továbbá a kötelezettség teljesítésének
elmaradása esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre az Szt. 38.§ (9) (10) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket kell alkalmazni.

11

Módosította a 2/2012.(II.29.)önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. március 1-től.
Módosította a 2/2012.(II.29.)önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. március 1-től.
13
Módosította a 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2014. január elsejétől.
14
Módosította a 2/2012.(II.29.)önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. március 1-től.
12
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15

16. §16
17. §17

7. Átmeneti segély18
18. § - 26. §19

8. Temetési segély20
27. §21
8/A. Önkormányzati segély22
27/A. §23
(1)

A polgármester átruházott hatáskörben a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére pénzbeli vagy természetbeni támogatásként önkormányzati segélyt nyújt,
amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál, egyedül álló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175%-ánál.

(2) A polgármester önkormányzati segélyt állapíthat meg annak:
a) aki a meghalt személyeltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem
volt köteles, illetve
b) annak a hozzátartozónak, akinek a temetési költség viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
(3) A kérelmező akkor jogosult temetési segélyre, ha családjában egy főre jutó havi jövedelem
alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-ánál, egyedül álló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-ánál.
(4) Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt
anyagi segítségre szorulnak.
(5) Fiatal felnőtt részére csak abban az esetben állapítható meg önkormányzati segély, ha közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul.
(6) Az önkormányzati segély összege gyermekes család esetén – egyéni elbírálás alapján –
gyermekes családok estén legalább 5.000,- Ft, de legfeljebb 20.000,- Ft alkalmanként, felnőttek esetén legalább 2.000,- Ft, legfeljebb 15.000,- Ft alkalmanként.

15

Hatályon kívül helyezte a 2/2012.(II.29.)önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2012. március 1-től.
Hatályon kívül helyezte a 2/2012.(II.29.)önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2012. március 1-től.
17
Hatályon kívül helyezte a 2/2012.(II.29.)önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2012. március 1-től.
18
Hatályon kívül helyezte a 33/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2014. január elsejétől.
19
Hatályon kívül helyezte a 33/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2014. január elsejétől.
20
Hatályon kívül helyezte a 33/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatálytalan 2014. január elsejétől.
21
Hatályon kívül helyezte a 33/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatálytalan 2014. január elsejétől.
22
Kiegészítette a 33/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelet 13. §-a. Hatályos 2014. január elsejétől.
23
Kiegészítette a 33/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelet 13. §-a. Hatályos 2014. január elsejétől.
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(7) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés
költségének 10%-ánál.
(8) Egy háztartás egy naptári évben legfeljebb 4 alkalommal részesíthető önkormányzati segélyben. Ezt meghaladóan önkormányzati segély megállapítása különösen indokolt esetben
az Egészségügyi Szociális és Családügyi Bizottság hatáskörébe tartozik.
27/B. §24
(1) Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság eltekinthet a 27/A. § (1) bekezdésben foglalt
jövedelemhatár(ok) vizsgálata alól, és a segély összegét a 27/A. § (6) bekezdése szerinti
felső határnál magasabb összegben is megállapíthatja.
(2) A 27/A. § (8) bekezdés alkalmazása szempontjából különösen indokolt esetnek minősül:
a) hosszant tartó (legalább 1 hónapot meghaladó) betegség, táppénzes állomány,
b) kórházi gyógykezelés,
c) gyógyszersegély.
27/C. §25
(1) Önkormányzati segélyként pénzbeli támogatás nyújtható az alábbi esetekben:
a) élelmiszervásárlásra,
b) gyógyszervásárláshoz, amennyiben kérelmező nem jogosult közgyógyellátásra,
c) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,
d) betegséghez,
e) halálesethez, temetéshez,
f) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
g) iskoláztatáshoz,
h) a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
i) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz,
j) egyéb olyan rendkívüli élethelyzet, amely folytán a jogosult alapvető életfeltételei kerülnek veszélybe.
(2) Önkormányzati segélyként természetbeni juttatás nyújtható az alábbi esetekben:
a) közüzemi díjak térítésére, amennyiben a kérelmező az Szt. 38. § (1) bekezdése alapján
nem jogosult lakásfenntartási támogatásra,
b) tüzelőfa juttatásra, amennyiben a kérelmező az Szt. 38. § (1) bekezdése alapján nem
jogosult lakásfenntartási támogatásra,
c) óvodai, iskolai étkezéstérítési díj (Gyvt.18.§. (5) bek.)
(3) Amennyiben az önkormányzati segélyt az (1) bekezdés f)–j) pontja okán kérik, a folyósításhoz a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat javaslata szükséges.
(4) Amennyiben az igénylő az önkormányzati segélyt az.(1) bekezdés c) pontja okán kéri a kérelemhez csatolnia kell látogatás tényét igazoló nevelő szülői igazolást, és az utazás során
kapott menetjegyeket.
(5) A (2) bekezdés b) pontjában szabályozott tüzelőfa juttatásra az a személy, vagy család jogosult, akinek a mindenkori havi rendszeres, közműszámlákkal csökkentett nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150%-át nem éri el.
27/D. §26
24

Kiegészítette a 33/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelet 13. §-a. Hatályos 2014. január elsejétől.
Kiegészítette a 33/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelet 13. §-a. Hatályos 2014. január elsejétől.
26
Kiegészítette a 33/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelet 13. §-a. Hatályos 2014. január elsejétől.
25
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(1) Az önkormányzati segély megállapítása kérelemre, vagy hivatalból indul.
(2) Az önkormányzati segély iránti kérelmet az e rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon a hivatal szociális ügyintézőjénél kell benyújtani.
(3) A kérelemhez csatolni kell a Korm. Rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot.
(4) Amennyiben az igénylő az önkormányzati segélyt 27/C. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel kéri a kérelemhez csatolni a temetés költségeiről, a kérelmező vagy a vele azonos
lakcímen lévő közeli hozzátartozója nevére kiállított számlát, valamint az elhunyt halottai
anyakönyvi kivonatának másolatát.
27/E. §27
(1) A segélyezett az önkormányzati segély átvételétől számított 30 napon belül a szükséges
iratokkal köteles bizonyítani hogy valóban az általa meghatározott célra használta fel az
önkormányzati segélyt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazolás módjai:
a) élelmiszer segély esetén: 30 napnál nem régebbi névre szóló élelmiszerszámla
b) gyógyszer segély esetén: 30 napnál nem régebbi névre szóló gyógyszerszámla
c) táppénzes állomány esetén: a táppénz igazolás
d) kórházi gyógykezelés esetén: a kórházi zárójelentés vagy igazolás.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott igazolás elmulasztása esetén a Szt. 17.§-a szerinti jogosulatlanul felvett ellátás esetére szóló jogkövetkezményeket kell alkalmazni.
(4) Méltányosságból kiadott közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező kérelmező részére
gyógyszersegély nem állapítható meg.
(5) Nem jogosult önkormányzati segélyre az a kérelmező:
a) aki nem igazolta az (2) bekezdésben meghatározottak szerint, hogy az önkormányzati
segélyt az általa meghatározott célra használta fel.
b) aki korábban jogosulatlanul vette igénybe az átmeneti segélyt,
c) aki az Szt. 4.§ (1) bekezdés bb) pontja szerinti vagyonnal rendelkezik; gépjármű esetén
vagyonnak minősül a tartós bérlet (lízing) is.
27/F. §28
(1) A Képviselő-testület pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön
formájában önkormányzati segélyt nyújthat az alábbi esetekben:
a) amennyiben a kérelmező részére nyugdíj, árvaellátás, családi pótlék megállapításra került, de a tényleges folyósítás nem kezdődött meg,
b) aktív kereső kérelmező, ha a 27/A. § (1) bekezdése alapján önkormányzati segélyre jogosult,
c) amennyiben a kérelmezőt elemi csapás éri és ennek következtében ingóságai oly mértékben pusztultak el, hogy létfenntartása átmenetileg lehetetlenné, vagy nagyfokban
veszélyeztetetté vált,
d) különösen indokolt esetekben, a 27/B. § (2) bekezdésében és a 27/C. § (1) bekezdés j)
pontjában foglalt feltételek fennállása esetén.
(2) A kamatmentes kölcsön összege:
a) az (1) bekezdés a) pontja esetén nem haladhatja meg a várható ellátás havi összegét;
b) az (1) bekezdés b) pontja esetén legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 100%-a,
27
28

Kiegészítette a 33/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelet 13. §-a. Hatályos 2014. január elsejétől.
Kiegészítette a 33/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelet 13. §-a. Hatályos 2014. január elsejétől.
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c) az (1) bekezdés c) pontja esetén legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének200%-a;
d) az (1) bekezdés d) pontja esetén legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 600%-a.
(3) Az (1) bekezdés c) pontjában szabályozott esetben a kamatmentes kölcsön adható a kérelmező tulajdonában lévő és általa lakott, elemi csapás által sújtott épület helyreállítására is.
Ez esetben a kamatmentes kölcsön összege legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 600%-a.
27/G. §29
(1) A kamatmentes kölcsönt havi egyenlő részletekben kell visszafizetni a kölcsön összegétől
függően az alábbiak szerint:
A kölcsön visszafizetésének ideje:
a) ha a kölcsön az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, legfeljebb 2 év,
b) egyéb esetekben legfeljebb 3 év.
(2) A kölcsön visszafizetésének megkezdésére
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kölcsön esetén legfeljebb 6 hónap,
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kölcsön esetén legfeljebb 12 hónap
halasztás adható. Ez esetben a visszafizetés határideje a halasztás időtartamával meghoszszabbodik.
(3) A törlesztő részlet fizetése minden hónap 10. napjáig esedékes.
27/H. §30
(1) A támogatásra irányuló kérelmet a hivatal szociális ügyintézőjénél kell benyújtani.
(2) A kérelem előterjesztéséhez csatolni kell:
a) a kamatmentes kölcsönre vonatkozó írásbeli kérelmet,
b) tulajdoni lapot, amennyiben a kérelmező ingatlan tulajdonnal rendelkezik,
c) a Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat írásbeli véleményét.
(3) Nem részesíthető kamatmentes kölcsönben az, akinek átmeneti segélyként kamatmentes
kölcsön tartozása van.
(4) A jegyző a hiteltámogatásban részesítettekkel haladéktalanul szerződést köt a kölcsön viszszafizetésének módjáról, nem teljesítés esetén következményeiről, a követelés biztosításáról.
(5) Amennyiben a kérelmező ingatlan tulajdonnal rendelkezik, a jegyző a szerződés egy példányával értesíti a földhivatalt a jelzálog bejegyzése végett.
(6) A hivatal gazdálkodási irodájának ügyintézője a szerződéskötést követő első munkanapon
a kérelmezőnek a támogatást kiutalja. A visszafizetésről folyamatos nyilvántartást vezet.

9. Helyi tömegközlekedés szociális támogatása
28. §
(1) Az önkormányzat – az Szt. 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján – utazási (pénzbeni) támogatást biztosít utólagosan, a már megvásárolt, a menetrend szerinti helyi, közforgalmú közlekedés29
30

Kiegészítette a 33/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelet 13. §-a. Hatályos 2014. január elsejétől.
Kiegészítette a 33/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelet 13. §-a. Hatályos 2014. január elsejétől.
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ben érvényes bérletjegyekre, amennyiben az érintett (vagy törvényes képviselője) azt írásban kérelmezi.
(2) A támogatás mértékét az Önkormányzat havonta 500 Ft, azaz ötszáz forintban határozza meg.
(3) A támogatás iránti kérelmet e rendelet 4. számú melléklete szerinti nyomtatványon a hivatal szociális ügyintézőjéhez kell benyújtani.
(4) A támogatás megállapításáról rászorultsági alapon a polgármester dönt.

III. fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások
10. Méltányossági közgyógyellátás
29. §
(1) A méltányossági közgyógyellátás megállapítására I. fokon – átruházott hatáskörben – a polgármester jogosult.
(2) Közgyógyellátásra jogosult méltányosságból az a szociálisan rászoruló személy, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210%-át32, egyedül élő esetén annak 270%-át33 nem haladja meg, feltéve, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértékeke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének 20%-át.
31

11. Adósságkezelési szolgáltatás
30. §
(1) Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Szt. 55/C. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján – adósságkezelési szolgáltatás működtetését rendeli el.
(2) Az adósságkezelési szolgáltatás Maglód Város állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen
lakó családok vagy egyedülálló személyek kérelmére akkor állapítható meg, ha
a) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
aa) egy fős háztartás esetén 250%-át,
ab) több fős háztartás esetén 200%-át,
b) Maglód városban a Képviselő-testület által alábbiak szerint elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik:
ba) 1-3 fős háztartás ........ 2 lakószoba,
bb) 4-5 fős háztartás ........ 3 lakószoba,
bc) 6 fős háztartás ........... 4 lakószoba,
bd) ha hat személynél több lakik a háztartásban, az bc) pontban megjelölt lakásnagyság és
minden további személy után fél-fél lakószoba.
c) a kérelmezőnél közüzemi díjtartozás miatt a szolgáltatást kikapcsolták, vagy legalább 6 havi
adóssága keletkezett és annak összege meghaladja az 50.000,- Ft-ot,
d) a kérelmező az adósságteher csökkentése érdekében a maglódi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: CSGYSZ) által működtetett adósságkezelési tanácsadásban együttműködést vállal,
e) a kérelmező vállalja az adósság és a megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését,
31

Módosította, kiegészítette a 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 14. §-a. Hatályos 2014. január elsejétől.
Módosította a 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 15. §-a. Hatályos 2014. január elsejétől.
33
Módosította a 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 15. §-a. Hatályos 2014. január elsejétől.
32
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f) a kérelmezőnek nincs lakáshasznosításból származó jövedelme,
g) a kérelmező ténylegesen lakja azt a lakást, melyre a támogatást kéri,
h) a kérelmező a CSGYSZ igazolását benyújtja arról, hogy az adósságkezelési tanácsadás előkészítő szakaszában az ügyfél a CSGYSZ-szel együttműködött.
Az együttműködés abban az esetben tekinthető megvalósultnak, ha a kérelmező
ha) az adósságkezelési tanácsadáson megjelent, esetleges távolmaradását előzetesen jelzi
és/vagy igazolja,
hb) a tárgyhavi közüzemi díjakkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének eleget tesz és a befizetésekről szóló igazolásokat bemutatja,
hc) az adósságcsökkentési támogatás elbírálásához szükséges jövedelem és egyéb igazolásokat beszerzi és bemutatja.
i) a kérelmező fizetési képessége és készsége alapján az adósságkezelő szakemberek véleménye szerint az adósságkezelési folyamat sikeressége vélelmezhető.
j) a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek vagyonának értéke nem haladja meg
az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt mértéket.
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

31. §
Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont
adósság 75%-át, és összege nem haladhatja meg a 300.000,- Ft-ot.
Az adósságcsökkentési támogatás egy összegben nyújtható abban az esetben, ha a kérelmező a
vállalt önrész befizetését egy összegben teljesíti.
Havi részletekben, de legfeljebb 18 hónapra nyújtható a támogatás, ha a kérelmező az önrész
befizetését havi törlesztéssel vállalja. Az adósságkezelés időtartama indokolt esetben – a
CSGYSZ javaslatára – egy alkalommal, 6 hónappal meghosszabbítható.
Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy részére az adósságkezelés időtartamára,
de legalább egy évre lakásfenntartási támogatást kell nyújtani.
A megállapított adósságcsökkentési támogatás a b), c) pontokban foglaltaknak megfelelően a
követelés jogosultjának kerül átutalásra. Egyösszegű támogatás esetén az átutalásra csak az önrész befizetése és a befizetés igazolása után kerülhet sor.
Az adósságkezelési szolgáltatásba bevonható adósságok típusai a következők:
a) vezetékes gázdíj-tartozás,
b) áramdíj-tartozás,
c) szemétdíj–tartozás,
d) vízdíj-tartozás,
e) csatornadíj–tartozás.

32. §
(1) Az adósságkezelési tanácsadást az önkormányzat a CSGYSZ-en keresztül biztosítja.
(2) A CSGYSZ adósságkezelési tanácsadással kapcsolatos feladatai:
a) munkavállalási tanácsadás,
b) mentálhigiénés támogatás,
c) jogi tanácsadás,
d) ügyintézés segítése,
e) a vállalt kötelezettségek teljesítésének követése, ellenőrzése, a folyamat értékelése,
f) az együttműködési megállapodásban vállaltak nem teljesítése esetén jelzés az önkormányzat
felé,
g) utógondozás, követés.
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(3) Az adósságkezelési tanácsadáson való részvétel az egyéni esetkezelés szakmai szabályai szerint,
egyéni elbírálás alapján, előjegyzéssel, havonta legalább egyszeri személyes találkozással történik.
(4) Az adósságkezelési tanácsadás keretén belül az ügyfél és a CSGYSZ Együttműködési Megállapodást köt.
(5) Az Együttműködési Megállapodás tartalmazza:
a) az együttműködés tervezett időtartamát,
b) az együttműködés tartalmát,
c) a CSGYSZ vállalásait,
d) az adósságcsökkentési támogatást kérelmező vállalásait.
(6) Az Együttműködési Megállapodásban az adósságcsökkentési támogatást kérelmező vállalásai
között ki kell térni arra, hogy a kérelmező vállalja:
a) az önrész befizetésének egyösszegű vagy havi részletekben történő teljesítését, és az erről
szóló igazolás havonkénti bemutatását a CSGYSZ munkatársa részére;
b) hogy az aktuális lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek eleget
tesz és az erről szóló igazolásokat havi rendszerességgel bemutatja a CSGYSZ munkatársa
részére;
c) amennyiben munkanélküli, a munkavállalás elősegítése érdekében a felajánlott programokon
részt vesz, vagy a felajánlott közhasznú, közcélú vagy egyéb munkalehetőséget elfogadja;
d) adósságkezelési és életvezetési tanácsadásokon, tréningeken vesz részt,
e) együttműködik fizetési képessége javításában, indokolt esetben lakáscsere programban.
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

33. §
A CSGYSZ haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül értesíti a hivatal Hatósági Irodáját
az együttműködési folyamat megszakadásáról.
Az együttműködési folyamat akkor tekinthető megszakadtnak, ha az adósságkezelési támogatásban részesülő
a) az általa vállalt adósságtörlesztés három havi részletét nem teljesíti,
b) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget, vagy
c) az Együttműködési Megállapodásban foglalt egyéb vállalásoknak nem tesz eleget.
Az adósságcsökkentési támogatás folyósítását meg kell szüntetni, ha az együttműködési folyamat a (2) bekezdésben foglaltak szerint megszakad.
Az adósságcsökkentési támogatás (2) bekezdésében foglalt okból történő megszűnésétől számított 24 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.
Azon család vagy személy, aki adósságkezelési szolgáltatásban részesült és az adott adósságtípus teljes összege kiegyenlítésre került a szolgáltató felé, ugyanazon adósságtípusra vonatkozóan adósságkezelési szolgáltatásban a kiegyenlítést követő 6 hónapon belül ismételten nem részesülhet.

34. §
(1) Az adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás összege a közüzemi
szolgáltató részére kerül átutalásra.
(2) A közüzemi szolgáltatók között a lakásfenntartási támogatás összegét az adósságcsökkentési
támogatás folyósításával megegyezően kell megosztani.
35. §
(1) Az adósságcsökkentési támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik.
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(2) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet a CSGYSZ-nál kell benyújtani.
(3) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelemhez csatolni kell:
a) az e rendelet 1. számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot,
b) a Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot,
c) nyilatkozatot az adósságcsökkentési támogatásra való jogosultságról,
d) a háztartásban élő személyek jövedelemigazolásait az Szt. 10. § (2)-(4) bekezdésében foglaltak szerint,
e) hivatalos igazolást a lakás nagyságáról,
f) a lakás kezelőjével, a közüzemi szolgáltatókkal, pénzintézettel szemben fennálló tartozásokról szóló igazolásokat.
(4) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelem elbírálása során a kérelmezők lakhatási körülményeit a CSGYSZ útján vizsgálni kell, s környezettanulmányban kell rögzíteni.
(5) Hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralék esetén a hitellel terhelt
ingatlan forgalmi értékét a CSGYSZ kérelmére a hivatal Gazdasági Irodájának Adó Csoportja a
helyben kialakult forgalmi értékek figyelembevételével állapítja meg és megállapítását adó- és
értékbizonyítványban rögzíti.

IV. fejezet
Szociális szolgáltatások
12. Étkeztetés
36. §
(1) Az önkormányzat napi egyszeri meleg étkezést biztosít az Szt. 62. § (1) bekezdése szerint rászoruló személyeknek, az alábbi feltételekkel:
a) életkora miatt rászoruló az a személy, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény alapján a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte;
b) egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki krónikus, akut vagy
egyéb betegsége miatt a házi- vagy szakorvosi igazolás alapján önmaga ellátásáról – részben
vagy teljesen – gondoskodni nem tud;
c) fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki
ca) erre vonatkozó szakorvosi igazolással rendelkezik,
cb) rendszeres szociális járadékban részesül,
cc) rokkantsági nyugdíjban részesül;
cd) vakok személyi járadékában részesül,
ce) fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
cf) súlyosan mozgáskorlátozott;
d) szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki erre vonatkozó házi-, vagy szakorvosi igazolással rendelkezik;
e) hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt,, aki az Szt. 6. §-a alapján
hajléktalannak minősül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti étkeztetés megállapítása az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
hatáskörébe tartozik.
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36/A. §35
A polgármester az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól
részben vagy egészben mentesítheti azt eltemettetésre köteles személyt, akinél az egy főre számított
havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg.

13. Házi segítségnyújtás36
37. §37

14. Térítési díjak
38. §38
(1) Az e rendelet 36. §-ában foglalt étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
(2)39 A Képviselő-testület a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét a következők szerint állapítja meg:
Étkeztetés: 468,50 Ft+áfa/nap, de annak havi összege nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő
Szt. 116. § (1) bekezdése alapján számított jövedelmének 30%-át.
(3) A Képviselő-testület a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét indokolt esetben felülvizsgálhatja és módosíthatja.
(4) Az önkormányzat az Szt. 63. §-ában foglalt házi segítségnyújtást a Mikrotérségi Társulási
megállapodás alapján a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ által biztosítja. A
térítési díjakat Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2010. (III.17.) rendelete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat az Szt. 65.-§-ában foglalt jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
Mikrotérségi Társulási megállapodás alapján a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ által biztosítja. A térítési díjakat Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról
szóló 5/2010. (III.17.) rendelete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat az Szt. 65/A. § (2) bekezdésében foglalt szenvedélybetegek közösségi alapellátását Mikrotérségi Társulási megállapodás alapján a Maglód Városi Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata által biztosítja. Az ellátásért térítési díjat nem kell fizetni.
(7) Az önkormányzat az Szt. 65/C. §-ában foglalt támogató szolgáltatást Mikrotérségi Társulási
megállapodás alapján a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ által biztosítja. A
térítési díjakat Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2010. (III.17.) rendelete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat az Szt. 65/F. §-ában foglalt nappali ellátást Mikrotérségi Társulási megállapodás alapján Vecsés Város Gondozási Központja által biztosítja. A térítési díjakat Vecsés Város Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális ellátásokról szóló 20/2003. (IX.25.) rendeletének 1.számú melléklete tartalmazza.
34

Kiegészítette a 22/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2011. december 1-től.
Módosította a 22/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2011. december 1-től.
36
Hatályon kívül helyezte a 18/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2011. szeptember 17-étől.
37
Hatályon kívül helyezte a 18/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2011. szeptember 17-étől.
38
Módosította a 22/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2011. december 1-től.
39
Módosította a 29/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. január elsejétől.
35
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39. §
A Képviselő-testület a személyes gondoskodást igénybe vevők térítési díjának megfizetésére kötelezettek körét a következők szerint szabályozza:
a) Étkeztetés:
aa) ellátást igénybe vevő,
ab) tartásra köteles és képes közeli hozzátartozó,
ac) bíróság útján, vagy egyébként tartásra kötelezett.
b) Házi segítségnyújtás:
ba) az ellátás igénybevételére jogosult,
bb) tartásra köteles és képes közeli hozzátartozó,
bc) bíróság útján, vagy egyébként tartásra kötelezett.
c)
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
ca) az ellátás igénybevételére jogosult,
cb) tartásra köteles és képes közeli hozzátartozó,
cc) bíróság útján, vagy egyébként tartásra kötelezett.
d) Támogató szolgálat
da) az ellátás igénybevételére jogosult,
db) tartásra köteles és képes közeli hozzátartozó,
dc) bíróság útján, vagy egyébként tartásra kötelezett.
40. §.
(1) A Képviselő-testület a 38. § (2) bekezdésben foglalt étkeztetési térítési díj csökkentésének és
elengedésének eseteit és módját a következő szerint szabályozza:
Ha az ellátást igénybe vevő Szt. 116. § (1) bekezdése alapján számított jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a) 37 050 Ft és 71 250 Ft között van, a csökkentés mértéke 50%,
b) 37 050 Ft-ot nem éri el, a csökkentés mértéke 100% (ingyenes).”
(2) Az (1) bekezdésben foglalt csökkentések és elengedések feltételeit az Egészségügyi, Szociális és
Sport Bizottság a kérelmek elbírálásakor hivatalból vizsgálja, és azt az ellátást megállapító határozatában rögzíti.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt jövedelmi határoktól az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
egyéni elbírálás alapján indokolt esetben eltérhet.
41

V. fejezet
Záró rendelkezések
41. §
(1) Ez a rendelet 2011. május 20-án lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
30/2004.(IX.27.)Kt. rendelet hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Tabányi Pál sk.
polgármester

40
41

Margruber János sk.
jegyző

Módosította a 22/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2011. december 1-től.
Módosította a 22/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2011. december 1-től.
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1. számú melléklet42

Nyilatkozat
Alulírott

………………………………………………………………………………..………...…

(név) 2234 Maglód, …………………………… utca …… szám alatti lakos büntetőjogi felelőségem
tudatában kijelentem, hogy rendszeres havi jövedelemmel nem rendelkezem, bejelentett munkahelyem nincsen.
Alkalmi munkát:

végzek / nem végzek. (a megfelelő aláhúzandó)

Ebből származó jövedelmem: ………………. Ft/hó

Kelt: Maglód,………………………………………………….

…………………..…………………..
aláírás

42

Módosította a 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 16. §-a. Hatályos 2014. január elsejétől.
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2. számú melléklet
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43

KÉRELEM
a önkormányzati segély megállapítására
1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1.Neve:...........................................................................................................................
1.1.2.Születési neve: ............................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: ...............................................................................................................
1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ............................................................................
1.1.5. Lakóhelye:

□ □ □ □ irányítószám ................................................................. település
…………............................ ..utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház
............. emelet, ajtó
1.1.6. Tartózkodási helye:

□ □ □ □ irányítószám .............................................................. település
................................ utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ..... ..........
emelet, ajtó

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:……………………………….

1.1.8. Állampolgársága: ......................................................................................................
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): .....................................................................
1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ......................................................................

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy
1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.
1.3. Kérelmező családjában élők száma: ............... fő.
43

Módosította a 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 16. §-a. Hatályos 2014. január elsejétől.
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1.4. Kérelmező családjában élők személyi adatai:
A

B

C

D

Név (születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele

1.
2.
3.
4.
5.

1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban
feltüntetett tagjai között van olyan személy:
a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű
családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő,
b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő ,
c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő.
2. Milyen célra kéri az önkormányzati segély kiutalását:
…………………………………………………………………………………………………..........
2.1. Mikor kapott utoljára önkormányzati segélyt:…………………………………………
2.3.
Az
önkormányzattól
milyen
anyagi
jellegű
támogatást
kapott
eddig:………………….....……………………………………………………………………...

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

B.

C.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő
további személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
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7. Összes jövedelem

4. Nyilatkozatok
4.1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
4.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a
szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
4.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
4.4. Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a
szövegrészt áthúzással törölni!)
Dátum: ...............................................

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

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

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.
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3. számú melléklet a 11/2011.(V.13.) önkormányzati rendelethez

N y i l a t k o z a t
temetési segély iránti kérelemhez

1. Kérelmező neve: _______________________________________________________________________________
Leánykori neve: ____________________________________________________________________________
Születési helye, ideje: ________________________________________________________________________
2. Kérelmező lakcíme: _____________________________________________________________________________
3. Ha a kérelmező nem cselekvőképes, törv. képviselőjének neve és lakcíme: __________________________________
_____________________________________________________________________________________________
4. Kérelmezővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók neve: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Jövedelmi adatok:
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő jövedelem
_________________________
és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem:

_________________________

3. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás:

_________________________

4. Gyermek ellátásához, gondozásához kapcsolódó ellátások (GYES, GYED, GYET,
_________________________
családi pótlék, gyermektartás, árvaellátás):
5. Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (rendszeres szociális és
_________________________
nevelési segély, jövedelempótló támogatás):
6. Föld bérbeadásából származó jövedelem:

_________________________

7. Egyéb jövedelem (ösztöndíj, értékpapír, albérlő, stb.):

_________________________

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát az Szt. 10. §. (2) bekezdése alapján az önkormányzat a
fővárosi, megyei NAV útján ellenőrizheti.
Maglód, ________________________________________

__________________________________
kérelmező v. törv. képviselő aláírása
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4. számú melléklet a 11/2011.(V.13.) önkormányzati rendelethez44

Maglód Város Önkormányzat
Polgármesterének
2234 Maglód, Fő utca12.

Igénybejelentés
helyi tömegközlekedés kiegészítő támogatása iránt
Alulírott ___________________________________________ szül. idő: ____________________
_________________, ________________________ u. ______ szám alatti lakos kijelentem, hogy
____ év _________________ hó _____ naptól rendszeresen igénybe kívánom venni a helyi, menetrendszerinti autóbusz közlekedést.
Kérem, hogy az önkormányzat részemre utólagos támogatást szíveskedjen biztosítani a kedvezményes bérletjegy után, a helyi Szociális Rendeletben foglaltak szerint. Igénybejelentésemhez csatolom a megvásárolt bérletjegy igazoló szelvényét.

Maglód, _____ év __________________ hó ____ nap.

igénybejelentő
(vagy törvényes képviselője)

Az igénylő az érvényes diákigazolványt / nyugdíjasigazolványt * az ügyintézőnek bemutatta.

Maglód, _____ év __________________ hó ____ nap.

ügyintéző
* A kívánt szövegrész aláhúzandó.
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Módosította a 15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. június 29-től.
22

