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ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY
5.§ A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével
kell biztosítani. A családban életvitelszerűen együtt élő személyek
életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot egységben kell vizsgálni. A
nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a család
létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.
6.§ (1) A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni
szociális ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás
formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni
kell.
(2) A természetbeni szociális ellátás formái: étkezés és a lakhatással
összefüggő kiadások támogatása.
(3) A települési támogatás folyósítása készpénzben vagy a jogosult
közvetlen költségeinek átvállalásával történhet.
A települési támogatás formái
7. § Települési támogatás
a) rendkívüli települési támogatás
b) a lakhatás támogatása
c) az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való
részbeni hozzájárulás
d) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás

Az ügy leírása
e) a gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való
hozzájárulás
f) ápolási támogatás
g) étkezési támogatás
céljából nyújtható.
8.§ (1) A rendkívüli települési támogatás megállapítására létfenntartási
gondok enyhítése céljából akkor kerülhet sor, ha a rászoruló egy főre
számított családi jövedelemhatára az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegnek 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át nem
haladja meg.
(2) A rendkívüli települési támogatás mértéke alkalmanként 6.000 Ft lehet.
A kérelmet évi 4 alkalommal lehet benyújtani.
(2a) A polgármester egy évben egyszer, különös méltánylást érdemlő
esetben, kérelemre, jövedelemvizsgálat nélkül, legfeljebb 25.000 Ft
értékben, természetbeni vagy pénzbeli támogatást állapíthat meg.
(3) A képviselő-testület szociális bizottsága, jövedelemvizsgálat nélkül,
kérelemre különös méltánylást érdemlő rendkívüli települési támogatásban
részesíti azokat a személyeket, akik önmaguk, illetve családjuk

létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak, ha ez
a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem kiesése
következett be vagy
b) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára
keletkezett vagy
c) nyugdíj, vagy a megváltozott munkaképességű személye ellátásairól és
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3.§ ( 1)
bekezdése szerint folyósított ellátás kifizetése a jogosultság
megállapításának elhúzódása miatt késik vagy
d) önhibáján kívül legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátraléka, lakbérhátraléka
halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni vagy
e) nagyobb összegű, váratlan vagy előre látott kiadásai vannak, amelyeket
önerőből nem tud kiegyenlíteni vagy
f) gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba történő
visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek.
(4) A különös méltánylást érdemlő rendkívüli települési támogatás összege
legfeljebb 1.000.000 Ft-ig terjedhet és egy háztartásban évente legfeljebb
egy alkalommal kérelmezhető.
9.§ (1) A lakhatás elősegítése érdekében települési támogatásként
a) fűtési támogatás október 15.-április 15. napjáig terjedő időtartamban, a
fűtési időszakra;
b) közüzemi díj támogatás a megjelölt szolgáltatóhoz történő utalással a
kérelem beadása hónapjának 1. napjától 1 évig terjedő időtartamra
állapítható meg.
(2) Fűtési támogatás állapítható meg annak a bérlőnek, tulajdonosnak, aki
a) öregségi nyugdíjas, vagy rokkantsági nyugdíjban részesül, vagy a reá
irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte;
b) saját háztartásában egyedülálló szülőként kiskorú vagy nappali
tagozaton tanulmányokat folytató-és önálló jövedelemmel nem rendelkező
nagykorú gyermeket tart el,
c) saját háztartásában legalább három kiskorú vagy nappali tagozaton
tanulmányokat folytató-és önálló jövedelemmel nem rendelkező nagykorú
gyermeket tart el, feltéve, hogy az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-t,
egyedülálló esetén 300%-át, és vagyonnal nem rendelkezik.
(3) Közüzemi díj támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a
háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedülálló esetében
300%-át és vagyonnal nem rendelkezik.
( 4) A közüzemi díj támogatás kötelező melléklete a kérelem benyújtását
megelőző hónapról szóló közüzemi számla másolata, amely közüzemi
díjfizetés részben történő átvállalását a kérelmező kérte.

10.§ (1) A 9. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított támogatás összege

fűtési időszakra, havonta 5000 Ft.
(2) A 9. § (3) bekezdésében meghatározott közüzemi díj támogatás összege
havonta 3000 Ft, de nem haladhatja meg a havi számla összegét.
(3) A 9. §-ban meghatározott támogatások háztartásonként egy személy
részére állapíthatók meg.

11.§ (1) Települési támogatásként az egészségi állapot megőrzését jelentő
szolgáltatások költségeihez való teljes vagy részbeni hozzájárulás
állapítható meg annak a személynek,
a) aki közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és
aa) igazoltan a rendszeresen szedett gyógyszer kiadása, vagy gyógyászati
segédeszköz beszerzésének költsége meghaladja saját jövedelme 15%-át,
és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át,
ab) esetenként felírt gyógyszer kiadása, vagy gyógyászati segédeszköz
beszerzésének költségét önerőből biztosítani nem tudja, és családjában az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át.
(2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás a kérelem benyújtásától
egy éves időtartamra állapítható meg, összege az igazolt gyógyszerköltség,
de nem haladhatja meg a havi 3000 Ft-ot.
(3) Az (1) bekezdésben szabályozott települési támogatás iránti kérelem
kötelező melléklete a háziorvos, vagy kezelőorvos által felírt rendszeresen
szedett gyógyszerek költségének összegéről adott igazolás.
12.§ (1) Települési támogatásként elhunyt személy eltemettetésének
költségeihez való 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 300%-át. A segély összege 25.000 Ft.
(2) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező, vagy egy háztartásban élő
családtagja nevére kiállított számla másolatát.
(3) Közeli hozzátartozó halála miatt kérelmet, a haláleset bekövetkezésétől
számított 60 napon belül lehet benyújtani, melynek elmulasztása jogvesztő.
13.§ (1) Települési támogatás állapítható meg a gyermek részére, ha a
gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd,
vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és a
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.
(2) A támogatást évente két alkalommal lehet megállapítani. A kérelem
kötelező melléklete a tanköteles korú gyermek tanulói jogviszonyának
fennállására vonatkozó igazolás.
(3) A gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való
hozzájárulás alkalmanként és gyermekenként 15.000 Ft.
14.§ (1) Ápolási célú települési támogatás állapítható meg a Gyúró község

területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Gyúró községben lakó
nagykorú közeli hozzátartozónak az alábbi feltételek együttes fennállása
esetén
a) az igénylő
aa) 18. életévét betöltött tartós beteg személy gondozási és ápolási igényére
tekintettel a feladat ellátására
ab) kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápolt személy gondozási és
ápolási igényére tekintettel a feladat ellátására
ac) regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására,
társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult
ad) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és vagyonnal nem
rendelkezik.
ae) nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra.
b)
a 18. életévét betöltött tartós beteg személy háztartásában a
kérelmezőn kívül ápolásra, gondozásra alkalmas más személy nincs;
a)
az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési
szerződés nem áll fenn.
(2) A polgármester döntését a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy
háziorvosa vagy szakorvosa által kiállított igazolás, illetőleg a
lakókörnyezetben végzett környezettanulmány figyelembevételével hozza
meg.
(3) A környezettanulmány kiterjed arra, hogy az ápolt személy közvetlen
lakókörnyezete mennyiben biztosítja
a)
a megfelelő lakhatást
b)
a megfelelő étkezést, felügyeletet, gyógyszerezését
c)
egészségi állapotának megfelelő háziorvosi, kezelőorvosi
kapcsolattartást.
(4) Az ápolási célú települési támogatás folyósítás alatt az ápolást végző
személy ápolási kötelezettségének teljesítése bármikor ellenőrizhető.
(5) Az ápolási célú települési támogatás összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 80%-a.
(4) Az ápolási célú támogatás a kérelem benyújtásának napjától egy éves
időtartamra állapítható meg.
15.§ (1) Étkezési támogatás állapítható meg annak a Gyúró Község
Önkormányzat Főzőkonyháján elvitellel étkező vendégnek, akinek az egy
főre jutó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 150%-át,
egyedülálló esetén 200 %-át.
(2) A fentieken túl étkezési támogatás adható annak az egyedülálló
nyugdíjasnak, akinek a jövedelme nem éri el a nyugdíjminimum 300%-át.
(3) Az étkezési támogatás mértéke egy adagra vetítve a vendégétkezés
intézményi térítési díjának 30%-a.
(4) Az étkezési támogatás a kérelem benyújtásának napjától egy éves
időtartamra állapítható meg.

Az eljárás jogi alapja

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény,
- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006.
(III.
27.)
Korm.
rendelet
-Gyúró Község Önkormányzata Képviselő- testületének 8/2015. (V.20.)
számú rendelete a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a
természetben nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról

Eljáró szervezeti egység

Váli Közös Önkormányzati Hivatal Gyúrói Kirendeltsége
Ügyintéző: Mészáros Tamás
Ügyfélfogadási idő: hétfő 10.00-15.30, szerda 08.00-12.00, 13.00-18.00,
péntek 08.00-12.00
Elérhetőség: 2464 Gyúró, Rákóczi út 49.
tel: 06-22-468-509, e-mail:penztar@gyuro.hu

Illetékességi terület

Gyúró Község közigazgatási területén lakóhellyel, hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező személyek

A kérelem kötelező tartalma

A kérelem nyomtatványban megjelölt adatok köre.

Csatolandó mellékletek /
Nyomtatványok

A kérelmet az itt letölthető nyomtatványon szükséges benyújtani. A
kérelemhez csatolni kell - szükség szerint - a nyomtatványban
meghatározott mellékleteket. A kérelem személyes benyújtásakor
szükséges a személyi igazolvány és a lakcímigazolvány bemutatása.
KÉRELEM NYOMTATVÁNY

Hivatalból
mellékletek

-

beszerzendő

Az eljárás illetéke / díjfizetési
Az eljárás díj- és illetékmentes.
kötelezettség
Az
eljárást
megindító
benyújtásának módja

irat

A kérelem benyújtásához nyomtatványt készítettünk. A kitöltött
nyomtatványt és szükség szerinti mellékleteit személyesen, vagy postai
úton lehet benyújtani.

Az irat benyújtására nyitva álló
határidő
Ügyintézési határidő

15 nap

I. fokon döntést hozó szerv

Gyúró Község polgármestere
(A polgármester nevében
alpolgármestere jár el.)

II. fokon döntést hozó szerv

Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
(A fellebbezést a kézhezvételtől számított 15 napon belül Gyúró Község
Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzetten, de a Kirendeltség
ügyintézőjénél kell benyújtani.)

és

megbízásából

Martonvásár

Város

