Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete
A települési támogatásról
(egységes szerkezetben a módosításokkal)

Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3)
bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a következőket rendeli el:
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
(1) E rendelet célja, hogy Zalaháshágy község lakossága szociális biztonságának
megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza a helyi önkormányzat által biztosított
települési támogatás formáit, a megállapítás, kifizetés, folyósítás, valamint a felhasználás
ellenőrzésének szabályait.
(2) A szociális biztonság megteremtésének és megőrzésének önkormányzati felelősségét
megelőzi az egyénnek önmagáért és családjáért viselt felelősségvállalása.
(3) E rendeletben szabályozott támogatások csak akkor biztosíthatóak, ha az egyének
önmagukért és családjukért kellő felelősséget vállalnak és elvárható módon közreműködnek
anyagi és szociális helyzetük jobbításáért.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet személyi hatálya kiterjed Zalaháshágy község közigazgatási területén lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen tartózkodó, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §
(1) - (3) bekezdésében meghatározott személyekre.

Eljárási rendelkezések
Az ellátások igénylésének részletes szabályai, illetve a felhasználható nyilatkozatok és
igazolások tartalma
3. §
(1) E rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos eljárás kérelemre vagy
hivatalból indulhat.
(2) Az e rendeletben szabályozott támogatás iránti kérelmeket a Zalalövői Közös
Önkormányzati Hivatal Zalacsébi Kirendeltségén /továbbiakban: Hivatal/ (8996 Zalacséb,
Rákóczi u. 43.) vagy Zalaháshágyi Ügyfélszolgálati Irodáján (8997 Zalaháshágy, Petőfi u.
74.) kell benyújtani, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.
(3) A kérelmező a kérelemhez köteles nyilatkozni saját maga, családja, vagy a háztartás
tagjainak személyi adatairól, tanulói/hallgatói jogviszonyairól, valamint az ellátás érdemi
elbírálásához szükséges, egyéb adataira vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat csatolni.
(4) A Hivatal a bejelentett és nyilvántartásba vett adatokat, valamint a vagyonnyilatkozat
adatainak valódiságát ellenőrizni jogosult. Valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén
a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig
vissza kell követelni.
4. §
(1) A támogatásra jogosultság elbírálása érdekében a kérelmező köteles nyilatkozni e rendelet
1. melléklete szerinti formanyomtatványon saját és a családtagjai, illetve a háztartásában élők
jövedelmi viszonyairól, valamint becsatolni a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett
jövedelmekről szóló, az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében meghatározottak szerinti igazolásokat
vagy azok fénymásolatát. Ha jövedelmi viszonyai más szerv által történő igazolására nincs
mód, vagy jövedelme nem mérhető, akkor erre vonatkozóan köteles büntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkozatot tenni. Az a személy, aki létfenntartását biztosító jövedelmet nem tud
igazolni, köteles a Munkaügyi Kirendeltségnél nyilvántartásba vetetni magát, és erről
igazolást csatolni.
(2) Ha az elbírálásra jogosult szerv a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a
kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon
fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Fenntartási költségeknek
minősülnek a közszolgáltatási díjak, telefondíj, a kötelező és önkéntes biztosítás díjai, az adóés adójellegű befizetések, a hiteltörlesztés, valamint a lízingdíj. Abban az esetben, ha a
fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a
jövedelem a fenntartási költségek figyelembe vételével vélelmezhető.
A havi vélelmezett jövedelem nem haladhatja meg a család (háztartás) által lakott lakás, és a
tulajdonában álló vagyontárgyak egy főre jutó együttes fenntartási költségének
háromszorosát.
(3) E rendeletben meghatározott jövedelmi korlát felső értékhatárától – a temetési segély
kivételével – különösen indokolt esetben 3 %-kal el lehet térni.

5. §
A vagyoni helyzettől függő szociális ellátásra jogosultság elbírálása érdekében a kérelmező
köteles nyilatkozni e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon saját és a
családtagjai, illetve a háztartásában élők vagyoni helyzetéről.
Az ellátások megállapításának, kifizetésének és folyósításának szabályai
6. §
(1) E rendelet 17. §-ában meghatározott ellátás esetében a jogosultságot a kérelem benyújtása
hónapjának első napjától kell megállapítani.
(2) E rendelet 17. §-ában meghatározott ellátást havonta utólag, minden hónap 5. napjáig kell
folyósítani.
(3) Ha a folyamatos segélyként adott rendkívüli települési támogatást azért kell megszüntetni,
mert az abban részesülő személy Zalaháshágy közigazgatási területén kívül létesített lakcímet,
vagy meghalt, az ellátás a lakcímváltozás, vagy a haláleset hónapjának utolsó napjával szűnik
meg.
Felülvizsgálati szabályok
7. §
(1) E rendeletben meghatározott hatáskör gyakorlója a 17. §-ban meghatározott ellátásra való
jogosultság felülvizsgálatát elvégzi a tudomására jutástól számított 21 napon belül, ha az
együtt élők számában, vagy jövedelmében olyan mértékű változás következik be, ami a
jogosultság megszűnését eredményezi.
(2) A hatáskör gyakorlója határozattal dönt az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat
eredményéről.
(3) Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, ha a jogosult a felülvizsgálatot nem teszi
lehetővé, vagy a kért dokumentumot nem bocsátja rendelkezésre.
Egyéb eljárási rendelkezések
8. §
(1) A tényállás tisztázása érdekében – amennyiben indokolt – a döntés-előkészítő szerv
környezettanulmányt készíthet.
(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni
a.) ha a hatáskör gyakorlója megállapítja, hogy a jogszabályban előírt jövedelmi és/vagyoni
feltételek nem teljesültek,
b.) ha az igénylőről vagy a családjáról a Hivatalnál egy évnél nem régebbi
környezettanulmány áll rendelkezésre,
c.) köztemetés ügyében indult eljárásokban,

d.) temetési segély ügyében indult eljárásokban.
9. §
A támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.
Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
10. §
A hatáskör gyakorlója:
a.) valótlan adatközlés, vagy igazolás alapján, valamint a 9. § szerinti értesítési kötelezettség
elmulasztása miatt az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt megtérítésre
kötelezi;
b.) a megtérítés összegét elengedheti, csökkentheti, és/vagy részletfizetést engedélyezhet,
különösen akkor, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi
jövedelem egyedül élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %át, egyéb esetben a 100 %-át nem haladja meg és vagyonnal nem rendelkeznek.
Adatkezelés
11. §
E rendeletben szabályozott ellátások esetében az Szt. 18-24. §-aiban meghatározott szabályok
szerint gondoskodik a Hivatal a nyilvántartások vezetéséről és az adatkezelésre vonatkozó
szabályok betartásáról.
II. Fejezet
A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
Az ellátások rendszere
12. §
(1) E rendeletben meghatározott szabályok alapján a jogosult részére az önkormányzat
költségvetése terhére az alábbi ellátások állapíthatók meg:
a.) Pénzben nyújtható rendkívüli települési támogatás:
aa.) folyamatos segély
ab.) pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön
ac.) újszülöttek családjának támogatása
b.)[1] Pénzbeli vagy természetben nyújtható rendkívüli települési támogatás:
ba.) eseti segély,
bb.) gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatása.
bc) temetési segély,
bd.) iskolakezdési támogatás
be.) mikulás csomag, karácsonyi csomag

(2) Az Szt-ben meghatározott szabályok alapján az önkormányzat költségvetése terhére
szociális természetbeni ellátásként köztemetés rendelhető el.
Hatásköri szabályok
13. §
(1) Az első fokú feladat- és hatásköröket e rendeletben meghatározott ellátások esetében
önkormányzati hatósági ügyben eljárva, a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a
polgármester gyakorolja.
(2) Az első fokú döntés ellen benyújtott fellebbezés ügyében másodfokú szervként
Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete jár el.
Az ellátások finanszírozása
14. §
E rendeletben meghatározott ellátások finanszírozására
Önkormányzatának költségvetésében kell előirányzatot biztosítani.

Zalaháshágy

Község

Rendkívüli települési támogatás formái
15. §
(1) A képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a (2) bekezdésben felsorolt
címeken a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő szociálisan rászorult családok részére rendkívüli
települési támogatást nyújt.
(2) A rendkívüli települési támogatás adható
a) eseti vagy folyamatos segély, illetve pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem
minősülő kamatmentes kölcsön
b) gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatása,
c) temetési segély,
d) újszülöttek családjának támogatása formájában.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorultnak minősül az a kérelmező, aki
létfenntartásához, alkalomhoz kötődő többletkiadásaihoz, önálló életvitele megőrzése
érdekében támogatást kér.
(4) A 15. § (2) bekezdés a)-b) pontjában felsorolt települési támogatás megállapítható, ha a
kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át és vagyonnal nem rendelkeznek.
(5)1 A polgármester a (2) bekezdés a)-b) pontjában foglalt rendkívüli települési támogatást
méltányosságból az egy főre jutó jövedelem vizsgálata nélkül is megállapíthatja különös
méltánylást érdemlő esetben.
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(6)2 Az (5) bekezdés értelmében különös méltánylást érdemlő esetek: elemi kár
Eseti segély
16. §3
(1) Eseti segély abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező krízishelyzetbe került.
Krízishelyzetnek kell tekinteni különösen, ha kérelmező vagy családtagja
a) betegségével kapcsolatos gyógyszereit nem tudja kiváltani (felírt vények bemutatása
esetén),
b) kórházi kezelést, műtéti beavatkozást, gyógyászati segédeszközt, rehabilitációt vesz
igénybe (vonatkozó igazolások bemutatásával),
c) közüzemi szolgáltató által kiállított számlát nem tudja megfizetni (számla
bemutatásával),
d) munkanélkülivé vált (igazolt álláskeresési támogatásra való jogosultság, vagy az
állami foglalkoztatási szervvel való együttműködésről szóló okirattal),
e) kötelező iskoláztatással kapcsolatos fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni
(közoktatási intézmény igazolása alapján) vagy
f) elemi kár (árvíz, talajvíz, tűzvész, villámcsapás,stb.) érte.
(2) Az eseti segély formájában nyújtott rendkívüli települési támogatás családonként egy
naptári éven belül legfeljebb 4 alkalommal állapítható meg. Az alkalmanként adható összeg –
a (3) bekezdés kivételével - nem lehet kevesebb tízezer forintnál, éves összege nem lehet több
a nyugdíjminimum kétszeresénél.
(3) Elemi kár esetén az eseti segély mértéke legfeljebb 200.000,- Ft lehet.
(4) Az eseti segély alkalmanként egy családból egy személy részére állapítható meg.
(5) Amennyiben az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a jogosult a
segélyt nem a rendeltetésének megfelelően használja fel, az kiadható részben vagy egészben
természetbeni támogatásként.
(6) Természetbeni ellátás formái különösen az alábbiak:
- élelmiszer-csomag,
- tüzelőanyag biztosítása,
- gyermekintézmények térítési díjának átvállalása,
- tankönyvek megvásárlása,
- utalványok beszerzése: élelmiszer-vásárlási,
tüzelő-vásárlási,
tanszervásárlási.
(7) Az eseti segélynél utólagos elszámolási kötelezettség is előírható.
Folyamatos segély
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17. §
(1) Folyamatos segély formájában nyújtott rendkívüli települési támogatás állapítható meg
elsősorban annak a rászorulónak, aki
a.) nyugdíjra jogosult, de annak folyósításáig ellátatlan, így létfenntartása veszélyeztetve van,
b.) pályakezdő munkanélküli, aki munkanélküli ellátásra nem jogosult és önhibáján kívül nem
tud elhelyezkedni,
c.) rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, más szociális ellátásra nem jogosult.
(2) A folyamatos segélyként nyújtott támogatás legfeljebb 12 hónapra, de ezen belül rövidebb
időtartamra is megállapítható.
(4) A folyamatos segély havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80 %-át.
(5) A folyamatos segélyben részesíthető az a rendkívüli élethelyzetbe került kérelmező is,
akinek megélhetése önhibáján kívüli okból tartósan veszélyben van. A kérelmek elbírálásánál
a 15. § (4) bekezdésében foglalt jövedelmi határ az irányadó.
Pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön
18. §
(1) A rendkívüli települési támogatás – pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő
- kamatmentes kölcsön formájában is adható, ha a kölcsönben részesülő megállapodásban
vállalja, hogy a kölcsön összegét egy év alatt - havi egyenlő részletekben - visszafizeti.
(2) Ha a jogosult a kölcsönösszeg visszafizetését a számára előírt határidőn belül nem teljesíti,
akkor a kölcsön behajtásáról haladéktalanul gondoskodni kell. A kölcsön egyéb feltételeit a
kölcsönszerződés tartalmazza. A kölcsön összege legfeljebb 100.000,- Ft lehet.
(3) A törlesztő-részlet kifizetésére eseti segély nem nyújtható.
(4) A kölcsön igénybevételére 3 éven belül egyszer van lehetőség.
(5) Különösen indokolt esetben egy alkalommal a visszafizetés átütemezhető.
(6) A döntésre jogosult különösen indokolt esetben egyedi elbírálás alapján a kölcsön 50 %ának erejéig engedélyezheti a tartozás elengedését. Különösen indokolt esetnek minősül
elsősorban az, ha a kedvezményezett önhibáján kívül olyan anyagi és szociális helyzetbe
került, hogy maga vagy családja létfenntartása veszélyeztetve van.
Gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatása
19. §
(1) A 15. § (2) bekezdés b) pontja szerinti gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások
támogatása formájában nyújtott rendkívüli települési támogatásra jogosult a gyermek
törvényes képviselője és a fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel, ha az Szt. szerinti

időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került.
(2) Az egy naptári éven belül megállapítható gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások
támogatásának keretösszege (a továbbiakban: keretösszeg) nem haladhatja meg családonként
a.) az egy gyermekes család és várandós anya esetén a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 100 %-át,
b.) a kettő gyermekes család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150 %-át, és
c.) a három vagy több gyermekes család és az átmeneti, tartós nevelésbe vett gyermekkel
való kapcsolattartás elősegítése esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200 %-át.
(3) Rendkívüli méltánylást igénylő esetekben (gyermeket egyedül nevelő szülő vagy gyám,
három vagy több gyermekes család, súlyos fogyatékos, regisztrált és együttműködő
munkanélküli, halmozottan hátrányos helyzetben lévő) a polgármester e § (2) bekezdésben
foglaltaktól 30 %-kal felfelé eltérhet.
(4) Amennyiben az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a jogosult a
segélyt nem a rendeltetésének megfelelően használja fel, az kiadható részben vagy egészben
természetbeni támogatásként.
(5) Természetbeni ellátás formái különösen az alábbiak:

élelmiszer-csomag,

tüzelőanyag biztosítása,

gyermekintézmények térítési díjának átvállalása,

tankönyvek megvásárlása,

utalványok beszerzése: élelmiszer-vásárlási,
tüzelő-vásárlási,
tanszervásárlási.
Temetési segély
20. §
(1)4 Kérelemre a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester a 15. § (2)
bekezdés c) pontjában meghatározott temetési segélyre való jogosultságot állapít meg annak a
kérelmezőnek, aki a temetés költségeit viselte.
.
(2) A 15. § (2) bekezdés c) pont szerinti temetési segély mértéke a helyben szokásos
legolcsóbb temetés összegének 10 %-a.
(3) A Képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét 150.000,- Ft-ban
állapítja meg.
(4) Nem állapítható meg temetési segély, ha az igénylő és az elhalt személy között tartási,
életjáradéki vagy öröklési szerződés áll fenn.
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(5) A kérelmet a haláleset bekövetkezését követő 30 napon belül lehet a Hivatalhoz
benyújtani.
(6) A temetési segély természetbeni ellátás formájában történő nyújtása – a temetés
megrendelése előtt – a temetkezési vállalat, vagy vállalkozó számlájára történő utalással
intézhető.
Újszülöttek családjának támogatása
21. §
(1) Kérelemre a polgármester a gyermek születésére tekintettel a 15. § (2) bekezdés d.) pontja
szerinti egyszeri támogatást nyújt a zalaháshágyi állandó bejelentett lakóhelyén vagy
bejelentett tartózkodási helyén legalább 6 hónapja életvitelszerűen tartózkodó, a gyermeket
saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére.
(2) A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a gyermek születését követő 3
hónapon belül.
(3) A támogatás mértéke gyermekenként 15.000,- Ft.
(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra egy gyermekre tekintettel csak egy személy jogosult.
Iskolakezdési támogatás[2]
22. §
(1) A képviselő-testület – hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül – a tanévkezdés
megkönnyítése érdekében a település közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező
általános iskolai, középiskolai és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató diák, illetve hallgató részére iskolakezdési támogatást biztosíthat
tárgyévi költségvetése terhére.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetése terhére a nem kötelező felvételt biztosító
általános iskolába járó tanulók utazási bérletét megvásárolja.
(3) Az iskolakezdési támogatás összege általános iskolások esetében 17.000,- Ft,
középiskolások esetében 19.000,- Ft.
(4) Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók támogatása az első diploma
megszerzéséig 22.000,- Ft.
(5) A támogatás felvételére a szülő vagy törvényes képviselő vagy nagykorú esetében saját
maga jogosult.
(6) Az évi egyszeri támogatás kifizetéséről a Hivatal gondoskodik az önkormányzat
költségvetésének terhére minden évben augusztus 25. és október 15. napja között.
(7) A támogatás kifizetéséhez csatolni kell a középfokú és felsőfokú oktatási intézmény által
kiállított iskolalátogatási, illetve hallgatói jogviszony igazolást.

Mikulás csomag, Karácsonyi csomag[3]
23. §
A képviselő-testület hivatalból a településen állandó lakóhellyel rendelkező 14 éven aluli
gyermekek részére 500,- Ft/fő Mikulás-csomag hozzájárulást, a településen állandó
lakóhellyel rendelkező nyugdíjasok részére személyenként ½ kg szaloncukor juttatást biztosít
minden év decemberében természetbeni juttatásként az önkormányzat költségvetésének
terhére.
24. §[4]
(1)5 A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 4. melléklete
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell:
a.) a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot – kivéve a rendelet 16. § (2)
bekezdés c. és d.) pontjában foglalt ellátást,
b.) a rendelet 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot – kivéve a rendelet 16. § (2)
bekezdés c.) és d.) pontjában foglalt ellátást,
c.) temetési segély esetén az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát, vagy annak
fénymásolatát és a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő
közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát;
d.) újszülöttek családjának támogatása esetén a gyermek születési anyakönyvi
kivonatának másolatát.
e.) a segélyezési okokat, indokokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat vagy
azok fénymásolatát.
(2) Az (1) bekezdés d.) pontja alapján segélyezési okok, indokok hitelt érdemlő igazolásaként
fogadható el:
a) betegség esetén a gyógykezelést alátámasztó háziorvosi, vagy kórházi igazolás,
zárójelentés, műtétre történő előjegyzést igazoló irat,
b) elemi kár esetén a helyreállítás költségeiről készítet kimutatás,
c) lakás állagának megóvása, közműbekötés esetén az illetékes I. fokú építésügyi hatóság
igazolása, annak szükségességéről, esetenként az előre látható összegszerűségről
d) válsághelyzetben lévő várandós anya részére nyújtott segély esetén a terhes gondozásról
szóló igazolás
e) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz nyújtott segély esetén a
nevelésbe vételt igazoló irat,
f) a gyermek fogadásának előkészítéséhez nyújtott támogatás esetén a terhesség fennálltát, és
a szülés várható időpontját igazoló irat.
(3) A segélyezési ok alátámasztására a kérelmező felelőssége tudatában tett nyilatkozata is
elfogadható, amennyiben annak beszerzése aránytalan nehézséggel, késedelemmel járna, vagy
amennyiben a segélyezés oka igazolással nem támasztható alá, illetve az ok jellegéből
adódóan utólagosan igazolható.
Köztemetés
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25. §[5]
(1) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester gondoskodik az Szt. 48.
§-ában meghatározott rendelkezések figyelembe vételével az elhunyt személy közköltségen
való eltemettetéséről.
(2) Közköltségen elsősorban hamvasztásos temetés, vagy a legolcsóbb testtemetés rendelhető
el.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól indokolt esetben el lehet térni, de az ezzel járó
többletköltségeket az önkormányzat nem vállalja fel. Ilyen indokolt eset különösen, ha a
méltó eltemettetés költségére az elhalt hagyatéka fedezetet nyújt.
(4) A köztemetés költségének megtérítésére a hatáskör gyakorlója méltányosságból
részletfizetést engedélyezhet, illetve indokolt esetben a megtérítéstől részben vagy egészben
eltekinthet, ha a kötelezett vagy családjának megélhetését veszélyezteti, vagy számára
aránytalanul nagy terhet jelent.
(5) Megélhetést veszélyeztető, vagy aránytalanul nagy terhet jelentő élethelyzet megítélésénél
e rendelet 15. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
III. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
26. §[6]
(1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően
indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Zalaháshágy Község
Önkormányzati Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 10/1999. (XII. 17.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító:
- 6/2000. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet,
- 3/2003. (II. 14.) önkormányzati rendelet,
- 10/2003. (VII. 30.) önkormányzati rendelet,
- 7/2004. (V. 25.) önkormányzati rendelet,
- 9/2005. (IX. 16.) önkormányzati rendelet,
- 10/2006. (VI. 27.) önkormányzati rendelet,
- 4/2007. (III. 27.) önkormányzati rendelet,
- 5/2008. (V. 23.) önkormányzati rendelet,
- 3/2009.(II.17.) önkormányzati rendelet,
- 4/2009.(III.31.) önkormányzati rendelet,
- 7/2010. (VI. 01.) önkormányzati rendelet.
(3) A 6/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a
hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(4) A 8/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a
hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Büki József sk.
polgármester

Gáspárné Tóth Zsuzsanna sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:
Zalaháshágy, 2016. május 30.
Nagy Szilvia
kirendeltség-vezető
[1]

Módosította a 6/2015. (VIII. 26.) ör.
[2]

Beiktatta a 6/2015. (VIII. 26.) ör., hatályos 2015. augusztus 27-től
[3]

Beiktatta a 6/2015. (VIII. 26.) ör., hatályos 2015. augusztus 27-től
[4]

Számozását módosította a 6/2015. (VIII: 26.) ör.
[5]

Számozását módosította a 6/2015. (VIII: 26.) ör.
[6]

Számozását módosította a 6/2015. (VIII. 26.) ör.

1. melléklet a 3/2015.(II. 16.) önkormányzati rendelethez

JÖVEDELEMNYILATKOZAT
A
kérelmező

Jövedelem típusa

A kérelmezővel
közös háztartásban élő
Összesen
házastárs
(élettárs)

egyéb családtag
nettó jövedelme (Ft/hó)

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó jövedelem
ebből: közfoglalkoztatásból származó
jövedelem
Társas
és
egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó jövedelem
Alkalmi
munkavégzésből
származó
jövedelem
Táppénz, gyermekgondozási támogatások
(pl. GYED. GYES,
gyermektartásdíj stb.)

GYET,

családi

pótlék,

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások (pl. öregségi
nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rehabilitációs ellátás,
rokkantsági ellátás, rokkantsági járadék, házastársi
pótlék, árvaellátás stb.)

Önkormányzat,
járási
hivatal
és
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások (pl. települési támogatás, időskorúak
járadéka, aktív korúak pénzbeli ellátásai, ápolási díj,
álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési
segély, keresetpótló juttatás stb.)
Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, szakképzéssel
összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj,
szociális gondozási díj, végkielégítés, életjáradékból,
föld és egyéb ingatlan bérbeadásából származó
jövedelem stb.)

Jövedelem összesen:
Az összes jövedelmet csökkentő tényezők
(pl. gyermektartásdíj, egyéb rokontartás címén
fizetett tartásdíj stb.)

ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM
Egy főre jutó jövedelem:
……………………………………………..……… Ft
A jövedelemről – a jövedelem típusának megfelelő – igazolást vagy annak másolatát
a kérelemhez mellékelni szükséges.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a JÖVEDELEMNYILATKOZAT-ban közölt adatok
a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
– a szociális hatáskört gyakorló szerv ellenőrizheti a közölt jövedelmi adatok valódiságát,
– valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,
– köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró
hatóságnak.
Hozzájárulok a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Kelt: ……………………………………………
______________________________
kérelmező aláírása

2. melléklet a 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

VAGYONNYILATKOZAT
I. Ingatlanok
1.

Megnevezés

2.

3.

Ingatlantulajdon fajtája*
Címe
Alapterülete (m2)
Tulajdoni hányada
Szerzési ideje (év)
Az egész ingatlan becsült
forgalmi értéke (Ft)
Haszonélvezeti vagy özvegyi
joggal terhelt
*Ingatlantulajdon fajtái:

igen

nem

igen

nem

igen

nem

lakástulajdon, lakótelek-tulajdon, üdülőtulajdon, üdülőtelek-tulajdon, egyéb nem
lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (zártkerti építmény, műhely,
üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.) termőföldtulajdon, vagy az
ingatlantulajdonfajták használata.

II. Járművek
Megnevezés

1.

2.

3.

Fajtája
Típusa
Rendszáma
Évjárata (év)
Szerzés ideje (év)
Becsült forgalmi értéke (Ft)
Hitellel vásárolt

igen

nem

igen

nem

igen

nem

Lízingelt

igen

nem

igen

nem

igen

nem

Vagyonhasznosítással kapcsolatos megjegyzések:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a VAGYONNYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
– a szociális hatáskört gyakorló szerv ellenőrizheti a közölt adatok valódiságát,
– valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,
– köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró
hatóságnak.
Hozzájárulok a vagyonnyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Kelt:…………………………………………
__________________________________________________
az igénylő és a családban élő nagykorú személyek aláírása

3. melléklet a 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM
I.

SZEMÉLYI ADATOK

kérelmező

Megnevezés

házastárs (élettárs)

Név (születési név is)
Anyja neve
Születési hely, év, hó, nap
Családi állapota (aláhúzással kell jelölni) nőtlen hajadon elvált özvegy házas

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

Állampolgársága vagy
idegenrendészeti státusza (nem
magyar állampolgárság esetén)

Lakóhelye és a
bejelentkezés ideje
……..év ………….. hó ……. Nap

……..év ………….. hó ……. Nap

……..év ………….. hó ……. Nap

……..év ………….. hó ……. Nap

Tartózkodási helye és a
bejelentkezés ideje
Milyen minőségben lakik ezen a
lakcímen (tulajdonos, főbérlő, családtag,
haszonélvező, egyéb)

Életvitelszerű tartózkodási helye
Társadalombiztosítási Azonosító
Jele (TAJ)
Telefonszáma (nem kötelező megadni)
Amennyiben
az
ellátást
bankszámlára
kéri,
a
bankszámlavezető
pénzintézet
megnevezése és pénzforgalmi
számlaszáma
II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ CSALÁDTAGOK ADATAI
Név (születési név is)
1.
2.
3.

Születési hely,
idő

Anyja neve

TAJ

Családi
kapcsolat

Foglalkozása

4.
5.

A rendkívüli települési támogatást
 eseti segélyként (különösen betegség, többletkiadás, …)
 folyamatos segélyként (különösen betegség, többletkiadás, …)
 pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsönként
(különösen betegség, többletkiadás, …)
 temetési segélyként
 újszülöttek családjának támogatása
 gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások miatt kérem megállapítani
(Kérjük a megfelelőt X-el jelölje)
III. A TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK
A támogatást indokoló, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet részletes l e í r á s a:

A kérelmemhez csatoltam a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító
dokumentumokat vagy azok másolatát.

igen

nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a K É R E L E M–ben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
– a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti,
– valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,

–

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.
Kelt: ………………………………………………

_________________________
Kérelmező/képviselő aláírása

*Képviselő (meghatalmazott személy, gondnok)
Képviseletre jogosult személy neve: ………………………………..………………………..
Telefonszáma (megadása önkéntes) ……………………………………………………………
Gondnok eljárása esetén a kirendelő szerv neve és a határozat száma: ………….………….…
………………………………………………………………………………………..…………

TÁJÉKOZTATÓ KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOKRÓL


Eseti, folyamatos segélyhez, illetve kölcsönhöz a krízis-helyzetét igazoló irat (többek
között: munkahely megszűnése esetén annak igazolása, kórházi kezelés zárójelentéssel
történő igazolása, nyugdíjazás iránt benyújtott kérelem igazolása, betegség esetén a
gyógykezelést alátámasztó háziorvosi, vagy kórházi igazolás, zárójelentés, műtétre történő
előjegyzést igazoló irat, elemi kár esetén a helyreállítás költségeiről készítet kimutatás,
lakás állagának megóvása, közműbekötés esetén az illetékes I. fokú építésügyi hatóság
igazolása, annak szükségességéről, esetenként az előre látható összegszerűségről)



Gyermekneveléssel kapcsolatos kiadásokhoz mellékelni kell:
- várandóság alatti válsághelyzetét,
- az iskoláztatással kapcsolatos többletkiadást,
- gyermek fogadásának előkészítésével kapcsolatos többletkiadásokat,
- nevelésbe vett gyermekével a kapcsolattartás költségéről, a családba való
visszakerülésének költségének igazolását valamint a gyámhivatal határozatát a
nevelésbe vételről
- hátrányos helyzet igazolásáról szóló döntést
Temetési segély megállapításához csatolni kell:





-

halotti anyakönyvi kivonat másolatát

-

eredeti temetési számlát

Újszülöttek családjának támogatása iránti kérelemhez csatolni kell:
-





gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát

Jövedelemigazolást, amely
- Rendszeres jövedelem esetén kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy/ek
munkáltatója által kiállított nettó jövedelemigazolás a kérelem benyújtását megelőző
hónapról
- Álláskereső személy esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiállított irat
(hatósági bizonyítvány, határozat, álláskeresési kiskönyv), amennyiben álláskeresési
támogatásban részesül, úgy a kérelem benyújtását megelőző havi álláskeresési
támogatás összegének igazolása
- Nyugdíjas esetében a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől kapott éves összesítő/vagy
nyugdíjas igazolvány és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény
- Vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül
megelőző év Nemzeti Adó és Vámhivatal általi igazolása. A vállalkozás megszűnése
esetén annak megszűnését igazoló dokumentum
- Gyermek elhelyezésére, tartásdíj igazolása bírói ítélet vagy nyilatkozat
- Nyilatkozat, ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat e tényről, annak okáról, mit tett
vagy mit szándékozik tenni annak érdekében – határidő megjelölésével, - hogy a különélő
szülő is hozzájáruljon a gyermek tartásához
- GYES, GYED esetén a Magyar Államkincstár igazolása a folyósított ellátásról
(csatolása önkéntes)
Egyéb igazolások
- Iskolalátogatási igazolás 16 éven felüli gyermek esetében,
- Hallgató jogviszony és az ösztöndíj összegéről szóló igazolás

- Gyámszülők esetén gyámkirendelő határozat vagy bírósági döntés- Képviselő útján
nyújtja be kérelmét, abban az esetben kérjük a képviseletre való jogosultságot igazoló
okiratot (gondnok kirendelő határozat, két tanú által aláírt alakszerű meghatalmazás)

