SIÓJUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Siójut Község Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális és
gyermekvédelmi ellátásokról
(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 2018. február 28. napjával.)
Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1)
bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (1) bekezdés b)
pontjában és a (3) bekezdésében, a 45. § (1) és (7) bekezdéseiben, a 48. § (4) bekezdésében, a
62. § (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a 132. § (4) bekezdés d) pontjában,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
18. § (2) bekezdésében, 94. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, szem előtt tartva a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.
rendelet rendelkezéseit 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
1. Hatály, fogalmak, hatásköri szabályok
1. § (1) A rendelet célja, hogy meghatározza Siójut Község Önkormányzata által biztosított
szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeli ellátások formáit, feltételeit, mértékét,
valamint igénybevételük rendjét.
(2)A rendelet hatálya kiterjed Siójut Község Önkormányzata közigazgatási területén
lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.
(3)A gyermekintézményben fizetendő személyi étkezési díjhoz nyújtott települési támogatás a
siójuti lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre terjed ki.
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) meghatározása1 szerint;
b) egyedül élő: aki egyszemélyes háztartásban lakik;
c) gyermek: a Szt. meghatározása2 szerint;
d) háztartás: a Szt. meghatározása3 szerint;
e) jövedelem: a Szt. meghatározása4 szerint;
f) környezettanulmány: a kérelmező családi és vagyoni viszonyainak, továbbá a kérelem
szempontjából lényeges tények, adatok, előírt kötelezettségek teljesítésének esetenkénti
helyszíni ellenőrzése;
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g) különös méltánylást érdemlő eset: különösen fogyatékosság, betegség, baleset,
haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli
élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése;
r) munkáltató: a foglalkoztató jogi személy munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetője.
h) nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege;5
i) vagyon: a Szt. meghatározása6 szerint.
3. § (1) Pénzbeli ellátás odaítélése esetén a jogosult kötelezhető arra, hogy a támogatás
rendeltetésszerű felhasználását számlával igazolja.
(2) Egy háztartásban élők részére, - a rendeletben meghatározott természetben nyújtható
települési támogatások kivételével -, egy jogcímen állapítható meg rendszeres települési
támogatás. Amennyiben az egy háztartásban élők valamelyike rendszeres települési
támogatásban részesül, további rendszeres települési támogatás megállapítása iránt
benyújtott kérelmet el kell utasítani.
(3) A rendelet hatálya alá tartozó ellátásokat, a gyermekintézményben fizetendő személyi
étkezési díjhoz nyújtott támogatás, közköltségen való eltemettetés és a születési támogatás
kivételével, Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a rendeletben szabályozott települési támogatásokat, különös
méltányosságot érdemlő esetben, különösen elemi kár, katasztrófa, vis maior helyzet esetén,
a rendeletben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.
2. Eljárási rendelkezések
4. § Az önkormányzat saját hatáskörében nyújtott ellátásaira – az a rendeletben foglalt
kivételekkel – a Szt.-ben, valamint a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.)
Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.
5. § (1) A pénzbeli és természetben nyújtott települési ellátások iránti kérelmet, ha magasabb
szintű jogszabály vagy a rendelet másként nem rendelkezik év közben folyamatosan az erre
rendszeresített formanyomtatványon, a képviselő-testülethez címezve lehet benyújtani.
(2) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a család vagy háztartás tagjainak jövedelméről
szóló igazolásokat, melynek irányadó időszakára a Szt.-ben meghatározottakat kell
figyelembe venni.
(3) A jövedelem igazolható:
a) munkabérből származó jövedelem esetén, a munkáltató által kiállított igazolással
(amennyiben az adott hónapban 13. havi munkabér, illetve más jogcímen egy-egy
többletjuttatás is kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértől elkülönítve kell
feltüntetni);
b) munka elvesztése nyomán kapott ellátás esetén az ellátást megállapító hatóság által
kiállított igazolással;
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c) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév
elején megküldött elszámolási lappal, vagy a megelőző hónapban kifizetett ellátás
igazoló szelvényével és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatával;
d) családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított
ellátás igazoló szelvényével vagy a kifizető szerv igazolásával;
e) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve az állami
adóhatóság által kiállított igazolással, továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről
szóló igazolással;
f) vállalkozásból származó jövedelem esetén az állami adóhatóság igazolásával, továbbá
az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről
szóló könyvelői igazolással, ennek hiányában az érintett nyilatkozatával;
g) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai
feladóvevény, stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy teljes
bizonyító erejű magánokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói
ítélettel, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhatóság határozatával;
h) ösztöndíjról szóló igazolással;
i) a foglalkoztatási szerv igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és a vele egy
háztartásban élő regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül;
j) a járási hivatal által nyújtott aktív korúak ellátása, ápolási díj, időskorúak járadékáról
szóló igazolással;
k) az a)-j) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának
megfelelő igazolással;
l) amennyiben a d), g) és h) pontban meghatározott ellátások folyószámlára kerülnek
átutalásra, úgy a jövedelem a bankszámlakivonattal is igazolható.
(4) A települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:
a) 16. életévet betöltött önálló keresettel nem rendelkező a nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folytató gyermek esetén iskolalátogatási igazolást,
b) A temetési költségekhez való hozzájárulás iránti kérelem esetén a jövedelem és a
vagyon igazolása mellett, csatolandó továbbá:
1. a temetés költségeiről kiállított számla eredeti példánya,
2. az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonata,
c) a kérelem formanyomtatványon közölt adatokat alátámasztó igazolásokat,
d) elvált személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermek elhelyezéséről szóló
jogerős bírósági döntést, vagy házastársától, illetve gyermeke édesapjától külön élő
személy esetén a gyámhatóság jegyzőkönyvét,
e) minden olyan egyéb igazolást, ami a támogatás megállapításának indokoltságát igazolja.
6. § (1)7A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt
időponttól, vagy a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától illeti meg a kérelmezőt. A
korábban megállapított rendszeres települési támogatás legkorábban a lejárat előtti hónapban
igényelhető ismét, és a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól, vagy a
kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától illeti meg a kérelmezőt.
(2)A havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli ellátásokat utólag, minden hónap ötödik napjáig
kell folyósítani. A kifizetés történhet postai úton, illetve a jogosult kérelme alapján annak
bankszámlájára.
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(3)A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás bármely okból történő megszüntetése
esetén a jogosultságot – az (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a határozathozatal
hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.
(4) Ha a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatásra jogosult az ellátás folyósítása
alatt Siójutról elköltözik, a jogosultságot a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával kell
megszüntetni.
7. § A 17. §, 19. §, 21. §-ban foglalt rendkívüli települési támogatások kivételével, települési
támogatásra jogosult az a személy, háztartás vagy család:
a) ahol az egyszemélyes háztartásban élő havi nettó jövedelme a 100 000,- Ft-ot nem
haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona nincs, és a
kérelem benyújtásakor a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal által nyilvántartott
adótartozása és pénz-visszafizetési kötelezettsége sincs.
b) ahol a többszemélyes háztartásban vagy családban az egy főre jutó havi nettó
jövedelem a 90 000,- Ft-ot nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti vagyona nincs, és a kérelem benyújtásakor a Siófoki Közös Önkormányzati
Hivatal által nyilvántartott adótartozása és pénz-visszafizetési kötelezettsége sincs.
II. FEJEZET
PÉNZBEN VAGY TERMÉSZETBEN RENDSZERES ELLÁTÁSKÉNT NYÚJTOTT
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK
1. RENDSZERES települési támogatás
8. § (1) A képviselő-testület vagy átruházott hatáskörben a polgármester, a rendelet alapján a
jogosult részére rendszeres települési támogatást nyújthat.
(2)A pénzbeli rendszeres települési támogatás a létfenntartási támogatás.
(3)8 Pénzbeli vagy természetben nyújtható rendszeres települési támogatás formái:
1. lakásfenntartási támogatás,
2. gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetéséhez nyújtható támogatás.
Rendszeres létfenntartási támogatás
9. § (1) A képviselő-testület települési támogatás keretében a szociálisan rászoruló háztartások
részére, létfenntartási támogatás nyújtható a nem lakáshatásuk fenntartásához kapcsolódó
rendszeres kiadásaik viseléséhez.
(2) A létfenntartási támogatást havi rendszerességgel, maximum a tárgyév december 31-éig
lehet megállapítani.
(3) Létfenntartási támogatásként egy hónapra 10 000,- Ft állapítható meg.
1. Lakásfenntartási támogatás
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10.
§ (1) A képviselő-testület települési támogatás keretében a szociálisan rászoruló
háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló
helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez lakásfenntartási
támogatást nyújthat.
(1) A lakásfenntartási támogatást havi rendszerességgel, maximum 12 hónapra lehet
megállapítani.
(2) Lakásfenntartási támogatásként egy hónapra 10 000,- Ft állapítható meg.
(3) A 10. § (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az
albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(4) A lakásfenntartási támogatásban részesülő személy, a közmű szolgáltatónál előterjesztett
kérelmére, védendő fogyasztónak minősülhet.
(5) A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított lakásfenntartási célú települési
támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, annak összegét a támogatással érintett
költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító
határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadáshoz
nyújtják, továbbá fel kell tüntetni a fogyasztónak a szolgáltató által történő azonosítását
szolgáló adatait (szolgáltatótól függően fogyasztó azonosító, fogyasztási hely azonosító,
partnerszám, szerződésszám, vagy egyéb a szolgáltató által rendszeresített nyilvántartási
szám, a továbbiakban együtt: fogyasztó azonosító).
11. § (1) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás
folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a
haláleset hónapjára járó támogatás teljes összegben folyósításra kerül, de a támogatás
további folyósítását meg kell szüntetni.
(2) A szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján,
természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott lakásfenntartási
támogatás esetében ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltató váltás esetén a
változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a
változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani.
(3)9
1. Gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetéséhez nyújtható támogatás
12. § (1)10 A gyermekintézményi étkezési térítési díj megfizetéséhez természetbeni ellátásként
a gyermek részére tárgyhóra megállapított étkezési díj 100 %-ának megfelelő támogatás
nyújtható. Amennyiben a települési támogatás természetbeni ellátásként kerül
megállapításra, azt közvetlenül az intézménynek kell folyósítani.
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(2)Nem állapítható meg települési támogatás a gyermekintézményben megállapított térítési díj
megfizetéséhez, annak, aki, vagy akivel az egy háztartásban élő rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül.
(3)Az (1) bekezdésben körülírt települési támogatás tárgyévben igényelhető.
(4)A gyermekintézményi étkezési térítési díj megfizetéséhez nyújtható támogatást átruházott
hatáskörben a polgármester állapítja meg.
III. FEJEZET
RENDKÍVÜLI települési támogatások
13. § (1) A képviselő-testület vagy átruházott hatáskörben a polgármester, a rendelet alapján a
jogosult részére rendkívüli települési támogatást nyújthat.
(2) A pénzbeli rendkívüli települési támogatás formái:
1. rendkívüli létfenntartási támogatás,
2. rendkívüli temetési támogatás
3. születési támogatás
4. iskolakezdési támogatás
5. időskorúak támogatása
6. nyári napközis foglalkozáson való részvétel támogatása
7. szociális ösztöndíj
1. Rendkívüli létfenntartási támogatás
14. § (1) Az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a
rendeletben meghatározottak szerint az arra rászoruló részére rendkívüli települési
létfenntartási támogatás állapítható meg.
(2) Rendkívüli létfenntartási támogatás egy naptári évben maximum három alkalommal
állapítható meg.
(3) Az egy alkalommal megállapított rendkívüli létfenntartási támogatás, a rászorultságtól
függően az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-áig terjedhet, és a
tárgyévben biztosított rendkívüli települési létfenntartási támogatás együttes összege nem
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 150 %-ának
háromszorosát.
2. Rendkívüli temetési támogatás
15. § (1) A rendeletben meghatározott feltételek szerint rendkívüli temetési támogatás
állapítható meg annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak
ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a
temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
(2) A rendkívüli temetési támogatás akkor állapítható meg, ha a temetési költség összege a
300 000,-Ft-ot nem haladja meg.
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(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként rendkívüli
temetési támogatásként legfeljebb 80 000.- Ft állapítható meg. A rendkívüli temetési
támogatás iránti kérelem a temetési számla kiállítását követő 3 hónapon belül nyújtható be.
(4) A temetési költségek mérséklése miatti rendkívüli temetési támogatás iránti kérelem
benyújtása esetén a támogatás nem állapítható meg annak a személynek, aki a
hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.
(5) A megállapított támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló
határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező
részére a döntésről szóló határozattal együtt vissza kell juttatni.
16. § (1) A polgármester az eltemettetésre kötelezett kérelmére vagy hivatalból gondoskodik
az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.
(2) A közköltségen történő eltemettetés költsége nem haladhatja meg a 200 000,- Ft-ot.
(3)A közköltségen történő eltemettetés költségének megtérítésére legfeljebb 12 havi
részletfizetés engedélyezhető.
(4)A közköltségen történő eltemettetés költségeinek részben vagy egészben történő elengedését
különös méltánylást érdemlő esetben engedélyezheti a polgármester.
3. Születési támogatás
17. § (1) Rendkívüli születési támogatás nyújtható a gyermek születésekor a szülőnek,
jövedelmi és vagyoni viszonyaitól függetlenül, ha a kérelem benyújtásakor a szülő és a
gyermek siójuti lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen
Siójuton él.
(3) Rendkívüli születési támogatást a kérelem benyújtásának időpontjában a gyermeket saját
háztartásában gondozó szülő, együtt élő szülő esetén az apa vagy az anya igényelheti a
gyermek születését követő 90 napon belül. A támogatás megállapításáról a polgármester
dönt.
(4) A rendkívüli születési támogatás gyermekenkénti összege 50 000,- Ft. A születési
támogatást átruházott hatáskörben a polgármester állapítja meg.
4. Iskolakezdési támogatás
18. § (1) Az iskolakezdés támogatásához tanulónként 10 000,- Ft összegű utalvány állapítható
meg annak a kérelmezőnek, aki általános vagy középiskolai, vagy felsőfokú tanulmányokat
folytató, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló tartásáról saját háztartásában
gondoskodik ha
a) a gyermekét egyedül nevelő kérelmező havi nettó jövedelme a 100 000,- Ft-ot
nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona nincs,
b) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 90 000,- Ft-ot
nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona nincs.
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(5) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet tárgyév június 1-jétől augusztus 31-éig terjedő
időszakban lehet benyújtani, mely kérelemhez mellékelni kell a tanulói jogviszonyról szóló
igazolást.
(6) Az iskolakezdési támogatás megállapításáról a polgármester dönt.
5. Időskorúak támogatása
19. § (1) Időskorúak támogatásaként legfeljebb 10 000,- Ft értékű utalvány adható annak a 65.
életévét betöltött, Siójut községben lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek, akinek a
nyugdíja havonta nem haladja meg a 120 000,- Ft-ot.
(2)A kérelmet minden év szeptember 1-jétől szeptember 30-áig terjedő időszakban lehet
benyújtani, a kérelem elbírálásáról a képviselő-testület minden év októberi ülésén dönt.
6. Nyári napközis foglalkozáson való részvétel támogatása
20. § (1) Tanéven kívül, Siójuton szervezett, határozott időtartamú napközis foglalkozás
költségének (részvételi díj, étkezés) megtérítéséhez támogatás biztosítható annak a
kérelmezőnek, aki általános iskolai tanulmányokat folytató, nappali rendszerű oktatásban
részt vevő gyermek vagy tanuló tartásáról saját háztartásában gondoskodik, ha
a) a gyermekét egyedül nevelő kérelmező havi nettó jövedelme a 100 000,- Ft-ot
nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona
nincs,
b) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 90 000,- Ftot nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona
nincs.
(2) A támogatás összege a napközis foglalkozás költségének (részvételi díj, étkezés) 100 %-áig
terjedhet. A támogatás megállapításáról a polgármester dönt.
(3)A költségek támogatása iránti. a rendelet 2. függelékét képező kérelmet a jelentkezést
követően legkésőbb a meghirdetett napközis foglalkozás 1. napját megelőző napig lehet
benyújtani.
7. Szociális ösztöndíj
21. § (1)11 Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete ösztöndíj-támogatást biztosíthat a
kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, tehetséges siójuti lakóhellyel rendelkező
tanulóknak, akik a középiskolai vagy a felsőfokú tanulmányaik költségeinek viselésére
nem, vagy csak részben képesek.
(2)12 Ösztöndíjban részesíthető az a tanuló, aki legalább egy éve siójuti lakóhellyel rendelkezik
és
a) nappali tagozaton gimnáziumban, szakgimnáziumban, szakiskolában tanulmányokat
folytat, és a (4) bekezdés a) pontja alapján számított tanulmányi eredménye az
elbírálást megelőző félévben a 3,50-es átlagot elérte vagy meghaladta,
11
12

Módosította a 14/2016. (XI. 04.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. november 5. napjától.
Módosította a 14/2016. (XI. 04.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. november 5. napjától.
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b) vagy az első diploma megszerzése érdekében felsőfokú oktatási intézményben,
nappali tagozaton, alapképzésben tanulmányokat folytat és az első évfolyam első
félévét sikeresen befejezte úgy, hogy az elbírálás megelőző félévben a (4) bekezdés
b) pontjában meghatározott tanulmányi átlaga a 3,50-es átlagot elérte vagy
meghaladta.
(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározottakon túl az ösztöndíj odaítélésének
feltétele, hogy a tanuló családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladhatja meg a
mindenkori minimálbér összegének másfélszeresét és a család nem rendelkezik a lakhatás,
illetve a megélhetés alapvető szükségleteit meghaladó vagyonnal. A jövedelem, család és
vagyon fogalmakra a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §
(1) bekezdés a)-f) pontjaiban szabályozott fogalom-meghatározásokat kell alkalmazni.
(4)13 A tanulmányi átlag számításának szabályai:
a) gimnáziumi, szakgimnáziumi, vagy szakiskolai tanulmányok esetén a tanulmányi
átlagba nem számítható be a magatartás, szorgalom, ének-zene, technika, rajz és
testnevelés tantárgyakból kapott féléves osztályzat, ezeken kívül valamennyi
oktatott tantárgy félévi osztályzatát alapul kell venni az átlag számításánál és a
tantárgyak osztályzatának összegét kell elosztani a tantárgyak számával az
(hagyományos átlag számítás szabálya szerint) a tanulmányi átlag
megállapításához,
b) 14felsőfokú oktatási intézmény esetén az oktatási intézmény által megadott
súlyozott tanulmányi átlagot kell alapul venni a tanulmányi átlag megállapításához.
(5) Az ösztöndíj odaítélése céljából Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete félévente
felhívást tesz közzé, melynek szövegét a helyben szokásos módon, hirdetményben kell
közzétenni.
(7)A felhívásnak tartalmaznia kell:
a) az ösztöndíj adományozójának megnevezését;
b) az ösztöndíj célját, fő feltételeit;
c) a kérelmek benyújtásának határidejét és helyét.
22.§ (1) Az ösztöndíjat a rendelet 3. függeléke szerinti nyomtatványon kell benyújtani, a
kérelemhez mellékelni kell:
a) a tanulmányok folytatását, valamint a tanulmányi eredményt igazoló, az oktatási
intézmény által kiadott dokumentumot,
b) a jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozatot, illetve azokat
igazoló dokumentumokat: hivatalos jövedelemigazolást, illetve a pályázati felhívás
mellékletét képező nyomtatványt a család vagyoni körülményeire vonatkozóan.
(2)15 Az ösztöndíj iránti kérelem benyújtásáról szóló felhívás kiírásáról a képviselő-testület
dönt.
(3)16 Az ösztöndíj odaítéléséről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület a kérelmezők
számára tekintettel dönthet úgy, hogy a kérelem benyújtásának határidejét meghosszabbítja
és a döntés határidejét elhalasztja. Az ösztöndíj odaítélése tanulmányi félévre történik.
13

Módosította a 14/2016. (XI. 04.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. november 5. napjától.
Módosította az 5/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. február 28. napjától.
15
Módosította az 5/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. február 28. napjától.
16
Módosította az 5/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. február 28. napjától.
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V. FEJEZET
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái, biztosításuk módja
22. § Siójut Község Önkormányzat alapellátásként biztosítja:
1. étkeztetést
2. a házi segítségnyújtást,
3. a családsegítést,
4. gyermekjóléti szolgáltatást.
1. Étkeztetés
23. § (1) Az étkeztetésre az Szt. 62.§ (1) bekezdés rendelkezéseit kell figyelembe venni.
(2) A jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező
a) siójuti állandó lakóhellyel rendelkezik
b) kora vagy egészségi állapota miatt önmaga nem képes biztosítani napi egyszeri meleg
étkeztetését.
2. Házi segítségnyújtás
24. § (1) A házi segítségnyújtásra az Szt. 63.§ rendelkezéseit kell figyelembe venni.
(2) A jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező
a) az ellátási terület településein állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
b) ellátását saját maga nem képes megoldani,
c) ellátásáról senki sem gondoskodik,
d) napi 4 órát meg nem haladó gondozási szükséglettel rendelkezik.
3. Gyermekjóléti szolgáltatás
25. § (1) Siójut Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgálat szervezését, irányítását és
összehangolását Siófok Város Gondozási Központjának Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálata által biztosítja.
(2) A családsegítésre az Szt. 64. § rendelkezéseit, a gyermekjóléti szolgáltatásra a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni.
(3) A jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező
a) az ellátási terület településein állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, kivéve
az Szt. 6. §-a szerinti hajléktalanokat,
b) életvezetési problémákkal vagy szociális gondokkal küzd,
c) krízishelyzetbe került egyén, család,
d) adósságterhekkel küszködő egyén, család.
4. Intézményi térítési díj
26.
§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért a (2) bekezdés kivételével az
Szt. 114.§ (1) bekezdése alapján térítési díjat kell fizetni.
(2) Az Szt. 115/A. § (1) bekezdése alapján nem kell térítési díjat fizetni:
a) a családsegítés igénybevétele esetén,
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b) a gyermekjóléti alapszolgáltatás biztosításáért.
(3)A szociális étkeztetés intézményi térítési díját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(4) A térítési díjat az Szt. 114.§ (2) bekezdésében, valamint az Szt, 117/B. § (1)-(2)
bekezdésében rögzített személyek kötelesek megfizetni.
5. A személyi térítési díjak megfizetése
27. § (1) A személyi térítési díj megfizetésére vonatkozóan az Szt. 114-119/B. §-ában,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.
(II. 17.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
(2) Ha az Szt. másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért
személyi térítési díjat kell fizetni.
(3) A személyi térítési díjat konkrét összegben, forintra kerekítve kell megállapítani.
(4) A személyi térítési díjat havonta utólag minden hónap 10. napjáig az igénybevevő nevére
kiállított számla kézhezvételét követően, a számlán meghatározott határidőig készpénzátutalási megbízáson (csekk) kell teljesíteni.
Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal
28. § Siójut Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szociálpolitikai kerekasztalt működtet,
mely szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai:
a) Siójut Község Polgármestere,
b) Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Siójuti kirendeltségének szociális
ügyekkel foglalkozó ügyintézője,
c) Siófok Város Gondozási Központjának siójuti családgondozója,
d) Magyar Vöröskereszt siójuti képviselője.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
29. § (1) A rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Siójut Község Önkormányzata
által biztosítható települési támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet.
Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit sk.
jegyző

Krisztin Endre sk.
polgármester
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1. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
1.
A SIÓJUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL BIZTOSÍTOTT, SZEMÉLYES
GONDOSKODÁST NYÚJTÓ
ELLÁTÁSOK INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAI
1. Szociális étkeztetés
Intézményi térítési díj
Személyi térítési díj

700,- Ft+ÁFA/nap17
605,- Ft/fő/nap

2. Házi segítségnyújtás

200,- Ft/óra+ÁFA
az első gondozási óra térítésmentes

3.18 Gyermekjóléti alapellátás

0,- Ft

4.19 Családsegítés

0,- Ft

Módosította az 5/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. február 28. napjától.
Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (IX. 27.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2016. január 1-jétől.
19
Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (IX. 27.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2016. január 1-jétől.
17
18
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1. függelék a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

□
□
□
□
□

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁ IRÁNT
rendszeres létfenntartási támogatás
rendkívüli létfenntartási támogatás
rendszeres lakásfenntartási támogatás
rendkívüli temetési támogatás
gyermekintézmény étkezési térítési díjához nyújtható támogatás

(AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FORMÁJA JELÖLENDŐ)
1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: .....................................................................................................................................
Születési neve: ........................................................................................................................
Anyja neve: .............................................................................................................................
Születés helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................................
Lakóhelye:

□ □ □ □ irányítószám ............................................................................. település

.................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet,
ajtó
Tartózkodási helye:

□ □ □ □ irányítószám .............................................................. település

................................ utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet,
ajtó
*Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a
lakóhelyemen élek

a tartózkodási helyemen élek

(a megfelelő rész aláhúzandó)

*Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is
rendelkezik.

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

□□□ □□□ □□
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Állampolgársága: .....................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................
E-mail cím (nem kötelező megadni): ....................................................................................
1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
□ EU kék kártyával rendelkező, vagy
□ bevándorolt/letelepedett, vagy
□ menekült/oltalmazott/hontalan.
1.3. Kérelmezővel azonos lakcímen vagy tartózkodási helyen élők száma: ............ fő.

1.4. Kérelmezővel azonos lakcímen vagy tartózkodási helyen élő személyi adatai:
A

B

C

D

E

Név
(és születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele

Adóazonosító
jel

*

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

*kitöltése nem kötelező
A kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyek adóazonosító jelének megadása, mely a Siófoki
Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Osztály Adóhivatalának hivatalból –térítésmentesentörténő adatszolgáltatásához szükséges.
Tudomásul veszem, hogy az ellátás megállapításának feltétele, hogy a kérelmezőnek valamint a vele
egy háztartásban élőknek ne legyen, adótartozása, pénzvisszafizetési kötelezettsége Siójut Község
Önkormányzata vagy a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal felé.
Nyilatkozom, hogy az általam megadott adóazonosító jelet a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal a
települési támogatás megállapítása iránti eljárásban jogosultság megállapításának vizsgálata
érdekében kezelheti.

2. Jövedelmi adatok
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A kérelmezővel azonos lakcímen vagy tartózkodási helyen élő személyeknek a havi jövedelme
forintban:

A.
A jövedelem típusa

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

B.
Kérelmező

C.
A kérelmezővel egy háztartásban
(azonos címen) élő további
személyek- név,- rokonsági
fok(PTR)

Munkaviszonyból és
más foglalkoztatási
jogviszonyból
származó
ebből:
közfoglalkoztatásból
származó
Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve
szellemi és más önálló
tevékenységből
származó
Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres szociális
ellátások
Önkormányzat, járási
hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

3. Lakásviszonyok
2
3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: .............. m .
3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: .................................................................
3.3. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék
MŰKÖDIK - NEM MŰKÖDIK (a megfelelő rész aláhúzandó).
Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót:
............................................................................................................................................
3.4. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
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VÍZ, GÁZ, ELEKTROMOS ÁRAM, FŰTÉS, KÖZÖS KÖLTSÉG, egyéb – éspedig:
............................................................................................................................................
A kérelem indoklása: ________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
* A temetési költségekhez való hozzájárulás igénylése esetén hadigondozásról szóló 1994. évi XLV.
törvény alapján temetési hozzájárulásban részesült:
igen
nem
*A temetési költségekhez való hozzájárulás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó.

Dátum: ...............................................

...................................................................

...................................................................

a kérelmező aláírása

a kérelmezővel azonos lakcímen vagy
tartózkodási helyen élő nagykorú személyeknek
az aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ

Jövedelemre vonatkozó adatok kitöltéséhez:

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy
külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe
nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített
vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a
bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell
feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert
költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az
egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás,
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék,
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel
40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a
kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított
támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a
bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%ának megfelelő összeggel.
Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni az önkormányzati segélyt, a
lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett
nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a
szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési
kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által
az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő
munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó
háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott
tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
A havi jövedelem kiszámításakor
- a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
- a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen
figyelembe venni.
A jövedelem típusai:
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi
szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott
munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes
közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
- Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló
tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön
szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
- Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési
támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
- Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői
nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati
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járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék,
rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó
jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
- Járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a
rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli
járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló
juttatás.
Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a
felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés
és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó
jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak
másolatát.
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Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ........................................................................................................................................
Születési neve: ...........................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .........................................................................................................
Lakóhely: ...................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ......................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..........................................................................................

II. A kérelmező és a kérelmezővel azonos lakcímen vagy tartózkodási helyen élő személyek vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .................
2
város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad:
..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .......................
2
város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m , tulajdoni
hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................
címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz.
2
alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe:
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz.
2
alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus
.................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
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Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 5.§ (1) bekezdése alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt
személyes adataimat kezelje, a szükséges igazolásokat megkérje.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal
megemelt összegben visszaköveteli.
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 NAV hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
A kérelmemnek helyt adó döntés esetén fellebbezési jogomról lemondok. (a nyilatkozat megtétele
önkéntes)

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

...................................................................

...................................................................

a kérelmező aláírása

a kérelmezővel azonos lakcímen vagy
tartózkodási helyen élő nagykorú személyeknek
az aláírása

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő személy bármely vagyontárgyból egynél többel
rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell
kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van,
a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.
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TÁJÉKOZTATÁS
A kérelemhez csatolni kell
a) munkabérből származó jövedelem esetén, a munkáltató által kiállított igazolással (amennyiben
az adott hónapban 13. havi munkabér, illetve más jogcímen egy-egy többletjuttatás is
kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértől elkülönítve kell feltüntetni);
b) munka elvesztése nyomán kapott ellátás esetén az ellátást megállapító hatóság által kiállított
igazolással;
c) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején
megküldött elszámolási lappal, vagy a megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével
és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatával;
d) családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás
igazoló szelvényével vagy a kifizető szerv igazolásával;
e) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve az állami
adóhatóság által kiállított igazolással, továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről szóló
igazolással;
f) vállalkozásból származó jövedelem esetén az állami adóhatóság igazolásával, továbbá az
adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői
igazolással, ennek hiányában az érintett nyilatkozatával;
g) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény,
stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű
magánokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által
megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhatóság határozatával;
h) ösztöndíjról szóló igazolással;
i) a foglalkoztatási szerv igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és a vele egy
háztartásban élő regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül;
j) a járási hivatal által nyújtott aktív korúak ellátása, ápolási díj, időskorúak járadékáról szóló
igazolással;
k) az a)-j) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő
igazolással;
amennyiben a d), g) és h) pontban meghatározott ellátások folyószámlára kerülnek átutalásra, úgy a
jövedelem a bankszámlakivonattal is igazolható.
A temetési költségekhez való hozzájárulás esetén továbbá csatolandó:



a temetés költségeiről a kérelmező vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója nevére
kiállított számla eredeti példányát,
az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát.

Háztartás fogalma: „az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége”

(Szt. 4. § (1) bek. f) pont)

Család fogalma: „egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó
bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli
hozzátartozók közössége”

(Szt. 4. § (1) bek. c) pont)
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2. függelék a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁ IRÁNT

□

iskolakezdési támogatás (Fontos! A kérelme melléklete az iskolalátogatási igazolás
vagy a hallgatói jogviszony igazolás!)

□

időskorúak támogatása

□

nyári napközis foglalkozáson való részvétel támogatása

(AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FORMÁJA JELÖLENDŐ)
1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: .....................................................................................................................................
Születési neve: ........................................................................................................................
Anyja neve: .............................................................................................................................
Születés helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................................
Lakóhelye:

□ □ □ □ irányítószám ............................................................................. település

.................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet,
ajtó
Tartózkodási helye:

□ □ □ □ irányítószám .............................................................. település

................................ utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet,
ajtó
*Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a
lakóhelyemen élek

a tartózkodási helyemen élek

(a megfelelő rész aláhúzandó)

*Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is
rendelkezik.

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

□□□ □□□ □□

Állampolgársága: .....................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................
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E-mail cím (nem kötelező megadni): ....................................................................................
1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
□ EU kék kártyával rendelkező, vagy
□ bevándorolt/letelepedett, vagy
□ menekült/oltalmazott/hontalan.
1.3. Kérelmezővel azonos lakcímen vagy tartózkodási helyen élők száma: ............ fő.

1.4. Kérelmezővel azonos lakcímen vagy tartózkodási helyen élő személyi adatai:
A

B

C

D

E

Név
(és születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele

Adóazonosító
jel

*

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

*kitöltése nem kötelező
A kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyek adóazonosító jelének megadása, mely a Siófoki
Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Osztály Adóhivatalának hivatalból –térítésmentesentörténő adatszolgáltatásához szükséges.
Tudomásul veszem, hogy az ellátás megállapításának feltétele, hogy a kérelmezőnek valamint a vele
egy háztartásban élőknek ne legyen, adótartozása, pénzvisszafizetési kötelezettsége Siójut Község
Önkormányzata vagy a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal felé.
Nyilatkozom, hogy az általam megadott adóazonosító jelet a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal a
települési támogatás megállapítása iránti eljárásban jogosultság megállapításának vizsgálata
érdekében kezelheti.

2. Jövedelmi adatok
A kérelmezővel azonos lakcímen vagy tartózkodási helyen élő személyeknek a havi jövedelme
forintban:
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A.
A jövedelem típusa

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

B.
Kérelmező

C.
A kérelmezővel egy háztartásban
(azonos címen) élő további
személyek- név,- rokonsági
fok(PTR)

Munkaviszonyból és
más foglalkoztatási
jogviszonyból
származó
ebből:
közfoglalkoztatásból
származó
Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve
szellemi és más önálló
tevékenységből
származó
Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres szociális
ellátások
Önkormányzat, járási
hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

3. Lakásviszonyok
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2
3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: .............. m .
3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: .................................................................
3.4. A rendszeres havi létfenntartásra fordítandó kiadás(ok):
GYÓGYSZERKÖLTSÉG, ÉLELMISZERRE fordított költség
VÍZ, GÁZ, ELEKTROMOS ÁRAM, FŰTÉS, egyéb – éspedig:
............................................................................................................................................
A kérelem indoklása: ________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Az időskorúak támogatása iránti kérelem esetén kell kitölteni!
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Dátum: ...............................................

...................................................................

...................................................................

a kérelmező aláírása

a kérelmezővel azonos lakcímen vagy
tartózkodási helyen élő nagykorú személyeknek
az aláírása

25

3. függelék a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
SIÓJUT KÖZSÉG SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJA

KÖZÉPFOKÚ/FELSŐFOKÚ21 OKTATÁS
20……/20…..-es tanév …….. félév
A tanuló neve: ……………………………………………………………………………….
Lakcím: ……………………………………………………………………………………….
Szül. hely, idő: ………………………………………………………………………………
Anyja neve: …………………………………………………………………………………..
Adóazonosító jel: ……………………………………………………………………………
TAJ szám: …………………………………………………………………………………….
Telefonszám: …………………………………………………………………………………
E-mail elérhetőség:………………………………………………………………………….
Iskola neve: …………………………………………………………………………………
Címe: …………………………………………………………………………………………..
Évfolyam: ……………………………………………………………………………………..
Tanulmányi átlag: ……………………………………..
Szülők
Apa foglalkozása: ……………………………………………………………………………
Havi jövedelme: ……………………………………………………………………………..
Anya foglalkozása: ………………………………………………………………………….
Havi jövedelme: ……………………………………………………………………………..
Testvérek száma: ………………………………………
1 főre jutó nettó jövedelem: …………………………..,- Ft
A pályázathoz mellékelni kell:
1. Bizonyítvány másolat (hitelesített)
2. Iskolalátogatási igazolás, hallgatói jogviszony igazolás
3. A jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozatot, illetve azokat
igazoló dokumentumokat
21

A kívánt rész aláhúzandó!
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Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ........................................................................................................................................
Születési neve: ...........................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .........................................................................................................
Lakóhely: ...................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ......................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..........................................................................................

II. A kérelmező és a kérelmezővel azonos lakcímen vagy tartózkodási helyen élő személyek vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .................
2
város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad:
..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .......................
2
város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m , tulajdoni
hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................
címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz.
2
alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe:
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz.
2
alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus
.................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
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Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 5.§ (1) bekezdése alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt
személyes adataimat kezelje, a szükséges igazolásokat megkérje.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal
megemelt összegben visszaköveteli.(a nyilatkozat megtétele önkéntes)

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

...................................................................

...................................................................

tanuló aláírása

a tanuló gondviselője/szülője aláírása
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