
Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének

/2013.  (        )  önkormányzati
r e  n  d e  l  e  t  e

a pénzbel i  és  természetben nyújtott  szociál is  és  gyermekvédelmi  el látásokról  

Várpalota  Város  Önkormányzat i  Képviselő- tes tülete  Magyarország  Alaptörvénye  32.
cikk  (1)  bekezdésének  a)  pont jában  foglal t  feladatkörében  el járva,  a  szociál is
igazgatásról  és  szociál is  el látásokról  szóló  1993.  évi  III .  törvény  1.  §  (2)
bekezdésében,  10.  §  (1)  bekezdésében,  17.  §  (5)  bekezdésében,  25.  §  (3)  bekezdés  b)
pont jában,  26.  §-ában,  32.  §  (1)  bekezdés  b)  pont jában,  32.  §  (3)  bekezdésében,
37/D.  §  (3)  bekezdésében,  38.  §  (9)  bekezdésében,  43/B.  §  (1)  és  (3)  bekezdésében,
45.  §  (1)- (3)  bekezdésében,  46.  §  (1)  bekezdésében,  48.  §  (4)  bekezdésében,  50.  §  (3)
bekezdésében,  55/C.  §  (1)  bekezdés  a)  pont jában,  132.  §  (4)  bekezdésében,  valamint
a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény
18.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában,  18.  §  (2)  és  (5)  bekezdésében,  21.  §  (1)
bekezdésében,  131.  §  (1)  bekezdésében,  148.  §  (5)  bekezdésében  kapot t
felhatalmazás  alapján  a következőket  rendel i  el :

1.  A rendelet  hatálya

1.  §  (1)  E rendelet  hatálya  – ha  jogszabály  másként  nem rendelkezik  -  a  rendeletben  
szabályozot t  szociál is  el látások  tekintetében  ki ter jed  Várpalota  város  
közigazgatási  területén
a)  lakcímmel  rendelkező  magyar  ál lampolgárokra
b) bevándorol takra  és  letelepedet tekre
c)  hontalanokra
d) a  magyar  hatóság ál tal  menekül tként  el ismert  személyekre  
e)  a  szociál is  igazgatásról  és  szociál is  el látásokról  szóló  1993.  évi  III .

törvény  (a  továbbiakban:  Sztv.)  6 .  §-ában  meghatározot t  haj léktalan
személyekre

f)  az  Sztv.  7 .  §  (1)  bekezdésében  meghatározot t  el látások  tekintetében  az
Európai  Szociál is  Kartát  megerősí tő  országoknak  a  Magyar  Köztársaság
területén  jogszerűen  tar tózkodó ál lampolgárai ra

g)  a  szabad  mozgás  és  tar tózkodás  jogával  rendelkező  személyek
beutazásáról  és  tar tózkodásáról  szóló  2007.  évi  I .  törvény  (a
továbbiakban:  Szmtv.)  szerint  a  szabad  mozgás  és  tar tózkodás  jogával
rendelkező  személyre,  amennyiben  az  el látás  igénylésének  időpont jában
az  Szmtv.-ben  meghatározot tak  szerint  a  szabad  mozgás  és  a  három
hónapot  meghaladó  tar tózkodás  jogát  a  Magyar  Köztársaság  területén
gyakorol ja ,  és  a  polgárok  személyi  adatainak  és  lakcímének
nyi lvántartásáról  szóló  1992.  évi  LXVI.  törvény  (a  továbbiakban:  Nytv.)
szerint  bejelentet t  lakóhel lyel  rendelkezik.

(2)  E rendelet  hatálya  a  gyermekvédelmi  el látások  tekintetében  ki ter jed
Várpalota  város  közigazgatási  területén:

a)  lakcímmel  rendelkező  magyar  ál lampolgárságú,  valamint  -  ha  nemzetközi
szerződés  másként  nem  rendelkezik  -  a  letelepedet t ,  bevándorol t ,  i l le tve
befogadot t  jogál lású,  továbbá  a  magyar  hatóságok  ál tal  menekül tként ,
i l le tve hontalanként  el ismert  gyermekre,  f iatal  felnőt t re  és  szülei re

b)  az  Szmtv.  szerint  a  szabad  mozgás  és  tar tózkodás  jogával  rendelkező
személyre,  amennyiben  az  el látás  igénylésének  időpont jában  az
Szmtv.-ben  meghatározot tak  szerint  a  szabad  mozgás  és  a  három  hónapot
meghaladó  tar tózkodási  jogát  a  Magyar  Köztársaság  területén  gyakorol ja ,
és  az Nytv. szerint  bejelentet t  lakóhel lyel  rendelkezik.

c)  a  rendkívül i  gyermekvédelmi  támogatás  tekintetében  az  Európai  Szociál is
Kartát  megerősí tő  országok  ál lampolgárainak  a  külföldiek  beutazásáról  és
tar tózkodásáról  szóló  2001.  évi  XXXIX.  törvény  rendelkezései  szerint
jogszerűen  Magyarországon  tar tózkodó gyermekeire  is .



2.  Pénzbel i  és  természetben nyújtott  el látások formái

2.  §  (1)  Rendszeres  pénzbel i  el látások :
a)  akt ív  korúak  el látása
b)  ápolási  díj

 (2)  Átmeneti  pénzbel i  el látások :
a)  önkormányzat i  segély 
b)  krízissegély
 c)  elemi  károsul tak segélye
d)  gyermekvál lalás i  támogatás

(3)  Természetben  nyújtott  el látások :
a)  közgyógyel látás
b)  köztemetés
c)  adósságkezelési  szolgál tatás  
 d)  lakásfenntartás i  támogatás
e)  gazdálkodást  segí tő  támogatás

(4)  Gyermekvédelmi  támogatások 
a)  óvodáztatási  támogatás
b)  gyógykezelési  támogatás  

3.  Aktív korúak el látása

3.  §  (1)  Az  Sztv.  37.  §  a)-c)  pont ja  szerint i  személy  a  rendszeres  szociál is  segély
folyósí tásának  fel tételeként  együt tműködésre  köteles  a  Családsegí tő
Szolgálat tal .  

(2)  Az (1)  bekezdésben  foglal t  személy az  együt tműködés keretében  köteles:
a)  a  rendszeres  szociál is  segélyt  megál lapí tó  határozat  jogerőre  emelkedését

követő 15 napon belül  felkeresni  a  Családsegí tő  Szolgálatot    
b)  a  nyi lvántartásba  vételétől  számítot t  60  napon  belül  a  bei l leszkedést

segí tő programról  í rásban  megál lapodást  kötni
c)  a  bei l leszkedést  segí tő  programról  szóló  megál lapodásban  foglal taknak

eleget  tenni
d)  a  Családsegí tő  Szolgálatnál  a  bei l leszkedést  segítő  programban

meghatározot t  időben,  i l le tve időközönként  megjelenni .  
(3)  A  Családsegí tő  Szolgálat  a  (2)  bekezdés  a)  pont jában  foglal tak  szerint

megjelent  személyt  nyi lvántartásba  veszi .  A  nyi lvántartásba  vétel től
számított  60  napon  belül  a  rendszeres  szociál is  segélyre  jogosul t  személy
bevonásával  kidolgozza  az  egyéni  élethelyzethez  igazodó  bei l leszkedést
segí tő  programot ,  és  arról  a  segélyben  részesülő  személ lyel  í rásban
megál lapodást  köt .  

(4)  A bei l leszkedést  segí tő  programok t ípusai :
  a)  munkaképesség  javí tó  programok:  munkára  és  pályára  ál l í tás i ,  

pályaorientációs  csoport foglalkozások,  munkavál lalás i  és  munkakeresési  
t réningek,  tanfolyamok

b)  egyéni  foglalkozások:  képességfej lesztés ,  szocial izációs  hátrányok 
leküzdését  szolgáló  programok,  családfenntartó  szerepek  erősí tésére  
i rányuló  tevékenységek

c)  közösségi  szakmai  programok
d)  csoport foglalkozások:  önismeret i ,  önsegí tő,  rehabi l i tációs ,  reintegrációs ,  

személyiségfej lesztő,  mentálhigiénés,  motivációs ,  orientációs ,  
kommunikációs  t réning

e)  tanácsadások:  egészségügyi ,  egyéni  életvezetési ,  é letmódformáló,  jogi ,  
mentál is ,  munkaügyi ,  pedagógiai ,  pszichológiai ,  rehabi l i tációs .

(5)  Amennyiben  a  rendszeres  szociál is  segélyben  részesülő  személy  a  (2)
bekezdésben  foglal t  együt tműködési  kötelezet tségét  neki  fel róhatóan  két
éven  belül  i smétel ten  megszegi ,  az  Sztv. 37/B.  §  (2)  bekezdésében  foglal tak
szerint  az  akt ív  korúak el látására  való jogosultságát  meg kel l  szüntetni .  



(6)  A (2)  bekezdés  a) ,  b)  és  d)  pont jában  foglal t  határidő  elmulasztása  esetén  a
fel  nem  róhatóság  igazolásaként  kizárólag  orvos,  vagy  hivatalos  szerv  ál tal
kiál l í tot t  igazolás  fogadható  el .

4.  §  (1)  Az  akt ív  korúak  el látása  megál lapí tásának,  valamint  folyósí tásának  fel tétele ,
hogy  a  kérelmező,  vagy  az  el látásban  már  részesülő  személy  ( továbbiakban:
el látásra  jogosul t  személy)  köteles  lakókörnyezetének  rendezet tségét
biztosí tani .  
(2)  Az  el látásra  jogosultnak  a  lakókörnyezet  rendezet tségének  biztosí tása
körében  az  ál tala  életvi telszerűen  lakot t  lakás ,  vagy  ház  előtere,  udvara,  kert je ,
a  kerí téssel  a  közterület  felől  kívül  határos  terület ,  járda  t isztán  tar tása,
higiénikus  ál lapotának  biztosí tására  i rányuló  kötelezet tségeket  kel l  te l jes í tenie,
függet lenül  at tól ,  hogy  a  lakáshasználat  milyen  jogcímen  ál l  fenn  ( tulajdonos,
bérlő  stb .)
(3)  A kérelmező,  i l le tve  a  jogosul t  a  lakókörnyezet  rendezet tségére  vonatkozó
kötelezet tségét  megszegi ,  különösen ha:  

a)  a  lakáshoz tar tozó  udvart ,  kertet  és  a  kerí tésen  kívül i  utcafront i  rész  
gyommentesí tését  elmulaszt ja ,  a  fűfélék  magassága  meghaladja a  20 cm-t ,  
és  a  gyomnövények mennyisége  a  hasznosí tható terület  15%-ánál  nagyobb 
területet  foglal  el ,

b)  a  hul ladékot ,  szemetet  nem zárt  szemét tároló  edényben tárol ja ,  a  lakóház  
környezetében  jelentős  mennyiségű -  a  szemét tároló  edény (120 l )  
űrtar talmánál  nagyobb mennyiségű -  hul ladékot  halmoz fel  az  udvaron,

c)  az  ál lat tar tásra  vonatkozó szabályokat  nem tart ja  be,
d)  az ingat lan  előt t i  járda  por-mentesí téséről ,  hó-  és  jég mentesí téséről  nem 

gondoskodik,
e)  az  ingat lan előt t i  vízelvezető  árkot  nem tart ja  t i sztán,
f)  a  lakóház  környezetében  az emberi  egészségre  ár talmas  veszélyes  

hul ladékot  halmoz fel
g)  egészségügyi  kártevők elszaporodása  meggátolását  elmulaszt ja .

(4)  A  lakókörnyezet  rendezet tségére  vonatkozó  fel tételek  tel jesülését  a
Városfej lesztési ,  Városüzemel tetés i  és  Vagyongazdálkodási  Iroda  folyamatosan
figyelemmel  kíséri  a  településen,  és  szükség  esetén  jelzéssel  él  a  Szervezési ,
Intézményirányí tás i  és  Szociál is  Iroda  ( továbbiakban:  Szociál is  Iroda)  felé .
(5)  Amennyiben  bejelentés ,  vagy  hivatalos  tudomásszerzés  alapján,  és  annak
helyszíni  el lenőrzése  során  megál lapí tásra  kerül ,  hogy  az  e  rendeletben
megál lapí tot t  rendezet t  lakókörnyezetre  vonatkozó  fel tételek  nem tel jesülnek,  a
kérelmezőt ,  i l le tve  a  jogosultat  a  Szociál is  Iroda  annak  tel jes í tésére  megfelelő,
de  legalább  öt  napos  határidő  ki tűzésével ,  az  elvégzendő  tevékenységek  konkrét
megjelölésével  felszól í t ja .  
(6)  A helyszíni  el lenőrzést  hivatalból ,  vagy  a  Szociál is  Iroda  megkeresésére  a
Városfej lesztési ,  Városüzemel tetés i  és  Vagyongazdálkodási  Iroda  végzi ,  melyről
jegyzőkönyvet  készí t .

5.  §  (1)  A  rendszeres  szociál is  segélyt  és  a  foglalkoztatást  helyet tes í tő  támogatást
természetben  kel l  nyújtani ,  ha  a  védelembe  vet t  gyermek  családgondozója  erre
i rányuló  javaslatot  tesz.  

(2)  A  családgondozó  javaslatát  megküldi  a  Szociál is  Irodának.  A  javaslatnak
tartalmaznia  kel l ,  hogy  a  segélyből  milyen  összegű  támogatást  tar t  indokol tnak
természetben  nyúj tani ,  f igyelemmel  az  Sztv.  47.  §  (2a)  bekezdésében
foglal takra.

(3)  A javaslat  alapján  Várpalota  Város  Jegyzője  a  javaslat  megérkezését  követő  hó  1.
napjától  rendelkezik  a  rendszeres  szociál is  segély,  i l le tve  a  foglalkoztatást
helyet tes í tő  támogatás  meghatározot t  részének  természetbeni  nyújtásáról .   

(4)  A  (3)  bekezdésben  foglal t  esetben  a  természetben  nyújtandó  összeget  a
gyámhatósági  határozat tal  ki rendel t  családgondozó  veszi  fel ,  és  folyamatosan
gondoskodik annak a gyermek szükségletei re  történő  felhasználásáról .

(5)  A támogatás  felhasználható  különösen



a)  ruházat ,  tanszer,  élelmiszer,  tápszer,  gyógyszer,  gyógyászat i  segédeszköz,
tanulóbérlet ,  a  gyermek  korának  megfelelő  készségfej lesztő  eszközök
természetbeni  biztosí tására   

b)  a  gyermek  lakhatási  fel tételeinek  megteremtése  érdekében  közüzemi  dí jak
kif izetésére,  ideértve  a  hi tel intézet tel  kötöt t  lakáscélú  kölcsönszerződésből  eredő
törlesztő  részletet ,  fel téve,  hogy  a  családnak  járó  más  támogatásból  ezek  nem
fedezhetők

c)  gyermekétkeztetés  tér í tés i  dí jának  befizetésére
d)  a  gyermek szabadidejének  hasznos  el töl tésére.
(6)  A  kirendel t  családgondozó  a  tárgyhónapra  járó  támogatás  felhasználásáról  a

következő  hónap  10.  napjáig  számlákkal ,  bizonylatokkal  igazol tan  elszámol  a
Várpalotai  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Irodája  felé .

6.  §  (1)  A  rendszeres  szociál is  segély  tel jes  hóra  járó  összegéből  ötezer  forintot
természetben,  fogyasztásra  kész  étel  vásárlására  felhasználható  Erzsébet-utalvány
formájában  kel l  nyúj tani .  
(2)  Az  utalványok  jut tatása  a  rendszeres  szociál is  segély  pénzben  folyósí tott
összegének  személyes  átvétele  esetén  személyes  átvétel lel ,  a  rendszeres  szociál is
segély  pénzben  folyósí tot t  összegének  bankszámlára  utalása,  i l le tve  postai
kézbesí tése  esetén  postai  úton történik.
(3)  Az  utalvány beszerzéséről ,  a  jogosul tak  részére  történő  átadásáról ,  postázásáról  a
Várpalotai  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Irodája  gondoskodik.

4.  Ápolási  díj

7.  §  (1)  Az  Sztv.  43.  §-a  alapján  annak  a  hozzátartozónak,  aki  18.  életévét  betöl töt t
tar tósan  beteg  személy  ápolását ,  gondozását  végzi ,  kérelemre,
mél tányosságból  ápolási  dí j  á l lapí tható meg.

(2)  A  18.  életévét  betöl tött ,  tar tósan  beteg  személy  ápolása  esetén  –  a  (3)
bekezdésben  meghatározot t  eset  kivételével  –  az  Sztv.  44.  §  (1)  bekezdés  c)
pont jában  meghatározot t  összeget  kel l  ápolási  dí jként  folyósí tani .

(3)  Ket tő  vagy  több  tar tósan  beteg  személy,  valamint  fekvőbeteg  ( tar tósan
ágyhoz kötött )  ápolása  esetén  az ápolási  dí j  összege  az  alapösszeg  130%-a.  

(4)  Az  ápolási  díj  megál lapí tásának  fel tétele ,  hogy  a  jogosul t  (ápoló)
családjában  az  egy  főre  jutó  jövedelem  nem  haladja  meg  a  mindenkori
legkisebb öregségi  nyugdí j  100%-át ,  egyedülál ló  esetén  annak 150%-át .

(5)  Az  ápolási  dí j  megál lapí tása  során  az  Sztv.  ápolási  dí j ra  vonatkozó
rendelkezései t  megfelelően  alkalmazni  kel l .

5.  Önkormányzati  segély

8.  §  (1)  Várpalota  Város  Önkormányzat i  Képviselő- tes tülete  a  lét fenntartás t
veszélyeztető  rendkívül i  élethelyzetbe  kerül t ,  valamint  az  időszakosan,  vagy
tartósan  lét fenntartás i  gonddal  küzdő  személyek  részére  a  rendeletében
meghatározot tak  szerint  önkormányzat i  segélyt  nyújt .
(2)  Eset i  je l leggel ,  vagy  meghatározot t  időszakra  havi  rendszerességgel
önkormányzat i  segélyben  lehet  részesí teni  azt  a  rászorulót ,  -  kivéve  az  (5)
bekezdés  d)  pont jában  meghatározot t  önkormányzat i  segélyt  -

a)  akinek  a  családjában  az  egy  főre  számítot t  jövedelem  nem  haladja  meg  az
öregségi  nyugdí j  mindenkori  legkisebb összegének  130%-át ,

b)  egyedül  élő  esetében  az  egy  főre  számítot t  jövedelem  nem  haladja  meg  az
öregségi  nyugdí j  mindenkori  legkisebb összegének  150%-át .
(3)  A  lét fenntartáshoz  havi  rendszerességgel  megál lapí tható  önkormányzat i
segély összege  3000,-  Ft .
(4)   Eset i  je l leggel  megál lapí tható  önkormányzat i  segélyben  részesí thetők  azok
a rászorulók,



a)  akik  nem  rendszeres  jel leggel  használnak  gyógyszert  (gyógyászat i
segédeszközt)  és  egy-egy  alkalommal  köl tségeik  meghaladják  a  legkisebb
összegű öregségi  nyugdí j  30%-át ,
b)  azon  családok  gyógyszerkiadásainak  csökkentésére,  amelyekben  az  egyes
családtagok  esetenként i  gyógyszer  (gyógyászat i  segédeszköz)  köl tségei
együt tesen  elér ik  vagy  meghaladják  a  legkisebb  összegű  öregségi  nyugdí j
50%-át ,
c)  szabadságvesztésből  szabadul t  személyek  támogatására,  amennyiben
legalább  30 nap időtartamot  elzárásban  töl töt t ,
d)  azokat  a  rendkívül i  élethelyzetbe  kerülő gyermeket  nevelő  családokat ,  ahol  a
család  időszakosan  lét fenntartás i  gondokkal  küzd,
e)  azon  személyek  részére,  akik  az  elhunyt  személy  el temet tetéséről
gondoskodtak  és  a  köl tségek  viselése a  lét fenntartásukat  veszélyeztet i ,
(5)  Az eset i  je l leggel  megál lapí tható önkormányzat i  segély  összege:
a)  gyógyszer,  gyógyászat i  segédeszköz  beszerzéséhez  szükséges  összegben  kel l
megál lapí tani ,  de  a  segély  összege  naptári  évenként  és  családonként  a  10.000,-
Ft-ot  nem haladhat ja  meg,
b)  amennyiben  a  szabadságvesztésből  szabadul t  személy  a  szabadulása  napján
igazol tan  nem  rendelkezik  legalább  az  öregségi  nyugdí j  mindenkori  legkisebb
összegével ,  a  szabadulását  követő  30  napon  belül  benyúj tott  kérelemre
önkormányzat i  segélyben  részesí thető,  melynek  összege  naptári  évenként  nem
haladhat ja  meg a 10.000,-  Ft-ot ,
c)  a  gyermeket  nevelő  családok  részére  megál lapí tható  önkormányzat i  segély
összege  naptári  évenként  egy  gyermek  esetében  8000,-  Ft  és  minden  további
gyermek  esetében  1000,-  Ft- tal  emelkedik,  de  a  15.000,-  Ft-ot  nem  haladhat ja
meg,
d)  a  temetési  köl tséghez  kapcsolódó önkormányzat i  segély összege  

da)  26.000,-  Ft  
daa)  ha  a  kérelmező  egyedül  él  és  jövedelme  nem  éri  el  az  öregségi  nyugdíj

mindenkori  legkisebb összegének 150%-át ,  vagy
dab)  ha  a  kérelmező  nem  egyedül  él  és  családjában  az  egy  főre  jutó

jövedelem  nem  éri  el  az  öregségi  nyugdí j  mindenkori  legkisebb  összegének
130%-át
db)  13.000,-  Ft

dba)  ha  a  kérelmező  egyedül  él  és  jövedelme  nem  éri  el  az  öregségi  nyugdíj
mindenkori  legkisebb összegének 200%-át

dbb)  ha  a  kérelmező  nem  egyedül  él  és  családjában  az  egy  főre  jutó
jövedelem  nem  éri  el  az  öregségi  nyugdí j  mindenkori  legkisebb  összegének
150%-át .

 (6)  Amennyiben  az  eset i  je l leggel  megál lapí tott  önkormányzat i  segély
rendel tetésszerű  felhasználása  nem  látszik  biztosí tot tnak,  a  jogosul t  részére
elszámolási  kötelezet tséget  lehet  előí rni .  
(7)  Az  Sztv.  7 .  §-ában  előír t ,  hatáskörre  és  i l le tékességre  tekintet  nélkül i
kötelezet tség  alapján  pénzben adható támogatás  maximál is  összege  1000,-  Ft .
(8)  Az  önkormányzat i  segély  i ránt i  kérelmet  az  e  rendelet  1 .  számú  mel lékletét
képező  nyomtatványon kel l  benyúj tani .

6.  Krízissegély

9.  §  (1)  Krízissegélyben  kel l  részesí teni  azt  a  rendkívül i  élethelyzetbe  kerül t
személyt ,  akinek  a  mindennapi  megélhetése  veszélybe  kerül ,  és  egyszeri ,  gyors
segí tséggel  a  nehézségek áthidalhatóak.

(2)  A  támogatásra  a  Családsegí tő  Szolgálat ,  vagy  a  Gyermekjólét i  Szolgálat
í rásban  tesz  javaslatot .  A  javaslatnak  a  folyósí tandó  segély  összegét  és
rendel tetését  is  tar talmaznia  kel l .

(3)  A krízissegély igényléséhez  jövedelemigazolást  nem kel l  csatolni .
(4)  A javaslatot  kizárólag  a  tárgyévi  köl tségvetésben  e  cél ra  rendelkezésre  ál ló

keret  erejéig  lehet  tenni .  
(5)  Indokol t  esetben  a  krízissegély  természetbeni  el látásként  is  nyújtható.



Ebben  az  esetben  a  javaslatnak  tar talmaznia  kel l  a  természetbeni  el látás
megnevezését ,  a  természetbeni  el látás  megvásárlásához  szükséges
pénzeszköz  felvételére  jogosult  családgondozó  nevét ,  aki  gondoskodik  a
felvet t  készpénz  meghatározot t  természetbeni  cél ra  történő
felhasználásáról .

(6)  A természetbeni  jut tatás  jogosul t  részére  történő  átadását ,  á tvételét  í rásban
igazolni  kel l .

(7)  A  ki jelöl t  családgondozó  a  felhasználást  követő  15  napon  belül
bizonylatokkal  elszámol  a  Szociál is  Iroda  felé ,  egyidejűleg  megküldi  a
természetbeni  el látás  átvételét  igazoló  i ratot .  

7.  Elemi károsultak segélye

10.  §  (1)  Elemi  kár  esetén  a  kár  bekövetkeztekor  az  egy  háztartásban  élők  részére
adható  eset i  gyorssegély  összege  25.000  Ft ,  tekintet  nélkül  a  rászoruló
jövedelmi  viszonyaira.

(2)  Elemi  kár:  tűzeset ,  földrengés,  vihar  (felhőszakadás) ,  jégverés ,  hónyomás
ál tal  okozot t  olyan  kár,  amelynek  következtében  a  támogatásra  szoruló
lakhatást  szolgáló  javai  olymértékben  károsodtak,  hogy  lakhatása
veszélyeztetet t ,  i l le tve  életveszély  alakul t  ki .

(3)  Az  elemi  károsul tak  segélye  i ránt i  kérelmet  az  e  rendelet  1 .  számú
mellékletét  képező  nyomtatványon kel l  benyúj tani .  

8.  Gyermekvál lalási  támogatás

11.  §  (1)  Az  újszülött  gyermek  megszületésével  megnövekedet t  anyagi  terhek
csökkentése  cél jából ,  szociál is  alapon  gyermekvál lalás i  támogatásra
jogosult  az  a  szülő,  akinek  a  gyermekének  a  születésekor  a
lakcímnyi lvántartásba  várpalotai  lakóhelyet  jegyeznek be.   

(2)  A támogatás  nyúj tására  a  gyermek lakcím-nyi lvántartás i  rendszerben  történő
regiszt rálását  követő 30 napon belül  hivatalból  sor  kerül .  

(3)  Gyermekvál lalás i  támogatásra  külön  kérelemre  jogosul tak  azok  a  2008.
január  1.  után  születet t  gyermekek  örökbefogadó  szülei  is ,  akiknek
örökbefogadot t  gyermekét  a  születésüket  követően  ideiglenes  hatál lyal
náluk,  mint  leendő  örökbefogadó  szülőnél  helyeznek  el ,  és  az
örökbefogadást  követően  várpalotai  lakóhelyet  jegyeznek  be  számukra  a
lakcím-nyi lvántartásba.
A  kérelemhez  mel lékelni  kel l  a  gyermek  ideiglenes  hatályú  elhelyezéséről
szóló  gyámhatósági  határozatot ,  valamint  a  gyermek  születési  anyakönyvi
kivonatát  és  lakcímkártyáját .

(4)  A  (3)  bekezdésben  meghatározot t  támogatás  i ránt i  kérelmet  a  gyermek
születését  követő  1  éven  belül  lehet  benyúj tani .  Ennek  elmulasztása
jogvesztő.

(5)  A gyermekvál lalás i  támogatás  nyúj tása  20.000,-  Ft  ér tékű,  „ruházat”  cél jára
felhasználható  vásárlás i  utalvány  formájában  történik,  amit  a  gyermek
megszületését  követő 1 éven  belül  lehet  átvenni .   

(6)  Ikerszülés  esetén  gyermekenként  kel l  a  támogatást  biztosí tani .    

9.  Közgyógyel látás

12.  §  (1)  Közgyógyel látásra  jogosult  az  Sztv.  50.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében
meghatározot takon  túl :
a) az  az  egyedülélő  személy,  akinek  a  jövedelme  az  öregségi  nyugdí j

mindenkori  legkisebb  összegének  200%-át  nem  haladja  meg  és  a  havi
rendszeres  gyógyí tó  el látás  köl tségének  mértéke  elér i  az  öregségi
nyugdí j  mindenkori  legkisebb összegének  25%-át ,  vagy



b)  az  a  nem  egyedül  élő  személy,  akinek  a  családjában  az  egy  főre  jutó
jövedelem  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének
150%-át  nem  haladja  meg  és  a  havi  rendszeres  gyógyí tó  el látás
köl tségének  mértéke  elér i  az  öregségi  nyugdí j  mindenkori  legkisebb
összegének  25%-át .

10.  Köztemetés

13.  §  (1)  A  Várpalota  város  területén  elhunyt  személy  közköl tségen  történő
el temet tetéséről  gondoskodni  kel l ,  ha
a)  nincs  vagy nem lelhető fel  az  el temet tetésre  köteles  személy, vagy
b)  az el temet tetésre  köteles  személy  az el temet tetésről  nem gondoskodik.

(2)  A közköl tségen  történő  temetés  a  városban  szokásos  temetési  módok közül  a
legolcsóbb,  hamvasztásos  módon  történhet .  Et től  el térni  csak  abban  az
esetben  lehet ,  ha  a  rendőrség  bűncselekmény  gyanúja  miat t  nem járul  hozzá
a  hol t tes t  elhamvasztásához.

(3)  Az  el temet tetésre  köteles  személy  -  az  Sztv.  48.  §  (3)  bekezdés  b)  pont ja
szerint i  -  a  köztemetés  köl tségeinek  megtérí tés i  kötelezet tsége  alól  részben
-  50 %-ban -  mentesí thető,  ha 
a)  egyedül  élő  személy  esetén  az  egy  főre  jutó  jövedelem  a  mindenkori

öregségi  nyugdí j  legkisebb összegének 200 %-át  nem haladja  meg,  vagy
b)  nem egyedül  élő  személy  esetén  a  családjában  az  egy  főre  jutó  jövedelem

a  mindenkori  öregségi  nyugdí j  legkisebb  összegének  150  %-át  nem
haladja  meg.  

(4)  Az  el temet tetésre  köteles  személy  tel jes  egészében  mentesí thető  a
köztemetés  köl tségeinek  a megtérí tése  alól ,  ha 
a)  egyedül  élő  személy  esetében  az  egy  főre  jutó  jövedelem  a  mindenkori

öregségi  nyugdí j  legkisebb összegének 150 %-át  nem haladja  meg,  vagy 
b)  nem egyedül  élő  személy  esetén  a  családban  az  egy  főre  jutó  jövedelem a

mindenkori  öregségi  nyugdí j  legkisebb  összegének  a  100  %-át  nem
haladja  meg.  

(5)  Amennyiben  az  el temet tetésre  kötelezet t  személy  jövedelme  a  (3)- (4)
bekezdésben  foglal t  jövedelemhatárt  meghaladja,  azonban  a  köztemetés
köl tségeinek  egy  összegben  történő  megfizetése  számára  nehézséget  okoz,
indokol t  esetben  -  kérelemre  –  annak  részletekben  történő  megfizetése
engedélyezhető.    

11.  Adósságkezelési  szolgáltatás

14.  §  (1)  Adósságkezelési  szolgál tatásban  részesí thető  az  a  személy, akinek  
a)  a  (3)  bekezdésben  meghatározot t  adóssága  meghaladja  az  50.000,-  Ft-ot ,

és  ezen  adósságok  közül  bármelyiknél  fennál ló  tar tozása  legalább  6
havi ,  de  nem haladja  meg a 400.000,-  Ft-ot ,  vagy

b)  közüzemi dí j tar tozása  miat t  a  szolgál tatás t  kikapcsol ták.
(2)  Az  adósságkezelési  szolgál tatás  az  (1)  bekezdésben  foglal takon  túl  akkor

ál lapí tható  meg,  ha  a  kérelmező  az  alábbi  együt tes  fel tételeknek  is
megfelel :
a)  háztartásában  az  egy  főre  jutó  havi  net tó  jövedelem  nem  haladja  meg  az

öregségi  nyugdí j  mindenkori  legkisebb  összegének  200  %-át ,  egyedül
élő  esetén  250  %-át ,  és  vállal ja  az  ál tala  kezelni  kért  adósság  legalább
25  %-ának  egy  összegben  vagy  részletekben  történő   megfizetését ,
valamint  az  adósságkezelési  tanácsadáson való  részvétel t ,  

b)  a  településen  el ismert  minimál is  lakásnagyságot  és  minőséget  meg  nem
haladó lakásban  lakik,

c)  sem  ő,  sem  a  háztartásában  élők  nem  rendelkeznek  az  Sztv.  4 .  §  (1)  bek.
b)  pont jában  meghatározot t  vagyonnal ,  vagy  lakhatást  biztosí tó  másik
ingat lannal ,  és

d)  életkörülményei  nem minősülnek át lagot  meghaladónak.



(3)  Az (1)  bekezdés  alkalmazása  során  adósságnak minősülnek:
a)   a  lakhatási  költségek  körébe  tar tozó  következő  közüzemi  dí j tar tozások:

aa)  vezetékes  gázdí j  tar tozás
ab)  áramdíj  tar tozás
ac)  távhőszolgál tatás i  dí j tar tozás
ad)  víz-  és  csatornadí j  tar tozás

b)  az önkormányzat  tulajdonában ál ló  lakáson fennál ló  lakbértar tozás
c)  közösköl tség- tar tozás

(4)  Adósságkezelési  támogatás  kizárólag  abban  az  esetben  nyúj tható,  ha  a  (3)
bekezdésben  megnevezet t  szolgál tatások  nyúj tói  (a  továbbiakban:
szolgál tatók)  az  Önkormányzat tal  adósságkezelési  megál lapodást
kötnek.

(5)  A településen  el ismert  minimál is  lakásnagyság  a  háztartásban  élő
a)  l -2  személy  esetében  60 m2
b)  3 személy esetében  65 m2
c)  4 személy  esetében  70 m2
d)  5 személy esetében  75 m2
e)  6  személy  esetén  80  m2 és  minden  további  személy  esetében  a  lakásigény

mértéke  5 m2-rel  emelkedik.  
(6)  A  szolgál tatás  bármely  komfort fokozatú  és  lakásnak  minősülő,  i l le tőleg

lakhatás  cél ját  szolgáló  épület  fenntartásával  kapcsolatos  adósság
rendezésére  kérhető.

15.  §  (1)  Át lagot  meghaladó  életkörülménynek  kel l  tekinteni ,  ha  a  család  gépkocsi t
tar t  fenn,  kivéve,  ha  azt  súlyosan  fogyatékos  (Sztv.  41.  §  (3)  bekezdés  a)
pont ja)  vagy tar tósan  beteg  (Sztv. 41.  §  (3)  bekezdés  b)  pont ja)  vagy súlyos
mozgáskorlátozot t  (a  súlyos  mozgáskorlátozot t  személyek  közlekedési
kedvezményeiről  szóló  102/2011.  (VI.29.)  Korm.  rendelet  2 .  §  szerint i )
kérelmező,  vagy  vele  közös  háztartásban  élő  ugyani lyen  személy
szál l í tására  használ ják,  vagy  bizonyí tot tan  munkavégzéshez  szükséges.  A
személygépkocsi t  fenntartónak  az üzembentartót  kel l  tekinteni .

(2)  Az  adósságcsökkentési  támogatás  mértéke  legfel jebb  az  adósságkezelés
körébe  bevont  adósság 75%-a,  de  maximum 300.000,-  Ft  lehet .

(3)  Az  adósságcsökkentési  támogatás  egy  összegben  nyúj tható  abban  az
esetben,  ha  a  kérelmező  a  25%-os  önrész  befizetését  egy  összegben  vál lal ja .
Havi  részletekben,  de  legfel jebb  18  hónapra  nyújtható  az
adósságcsökkentési  támogatás ,  ha  a  kérelmező  a  25%-os  önrész  befizetését
havi  törlesztéssel  vál lal ja .  Az  adósságkezelés  időtartama  indokolt  esetben  –
az  adósságkezelési  tanácsadó  javaslatára  –  egy  alkalommal ,  6  hónappal
meghosszabbí tható,  ha  az  adós  f izetési  kötelezet tségének  raj ta  kívül  ál ló
okok  miat t  átmenet i leg  nem  tud  eleget  tenni ,  de  reál is  esély  mutatkozik
arra,  hogy a módosítot t  fel tételekkel  az  adósságkezelés  eredményes  lesz.  

(4)  Az  adósságkezelési  szolgál tatás  megál lapí tása  i ránt i  kérelmet  a
Családsegí tő  Szolgálat  adósságkezelési  tanácsadójánál  az  e  rendelet  9 .
számú mellékletét  képező  nyomtatványon lehet  benyúj tani .

(5)  A kérelemhez mel lékelni  kel l  az  alábbi  i ratokat :
a)  a  háztartásban  élő személyek  jövedelemigazolását ,
b)  a  11.  §  (3)  bekezdésben  meghatározot t  adósságok  szerint i  szolgál tatók

igazolását  a  hátralék  összegéről ,  keletkezésének  időszakáról ,  vagy  a
szolgál tatás  kikapcsolásának  tényéről ,  i l le tve  tar tozás  hiányában  ennek
tényére  vonatkozó igazolást ,

c)  a  lakás  nagyságát ,  lakáshasználat  jogcímét  igazoló  okiratot ,  i l le tve  annak
a  Családsegí tő  Szolgálat  adósságkezelési  tanácsadója  ál tal  készí tet t
fénymásolatát .  Ez  utóbbi  esetben  a  tanácsadó  igazol ja ,  hogy  a
fénymásolat  az  eredet i  i rat tal  megegyezik.  

d)  tankötelezet tséget  betöl töt t  gyermek  tanulói ,  hal lgatói  jogviszony
fennál lásáról  szóló igazolást ,

e)  közüzemi  számlákat  a  havi  lakásfenntartás  kiadásairól  és



f)  a  háztartásban  élő  -  korhatárra  tekintet  nélkül  –  tar tósan  beteg,  i l le tőleg
test i ,  érzékszervi ,  ér telmi  vagy  más  fogyatékos  személyről ,  a
fogyatékosságáról ,  rokkantságáról  szóló orvosi  igazolást .   

(6)  Az adósságkezelési  tanácsadást  a  Családsegí tő  Szolgálat  lát ja  el .

16.  §  (1)  A  Családsegí tő  Szolgálat  adósságkezelési  tanácsadója  (a  továbbiakban:
tanácsadó)  a  kérelmet  mel lékleteivel  és  javaslatával  együt t  jut tat ja  el  a
Várpalotai  Polgármesteri  Hivatal  Szervezési ,  Intézményirányí tás i  és
Szociál is  Irodájához.   A  tanácsadó  javaslata  hiányában  a  szolgál tatás
igénybevételére  való  jogosul tság nem ál lapí tható meg.

(2)  A Családsegí tő Szolgálat  javaslatának  tar talmaznia  kel l :
a)  a  kezelendő  adósság  t ípusát ,  összegét
b)  az adósságcsökkentési  támogatás  mértékét
c)  az  önrész  összegét ,  megfizetésének  módját ,  időtartamát
d)  az  adós  számára  a  szolgál tató  ál tal  biztosítot t  egyéni  kedvezmények

körét ,  mértékét  és
e)  a  lakásfenntartás i  támogatás  felhasználásának  módját

(3)  A  tanácsadó  haladéktalanul  ér tes í t i  a  Szociál is  Irodát  a  14.  §  (5)
bekezdésben  foglal t  megszüntetési  okról .

(4)  Az  adósságkezelési  szolgál tatásban  részesülő  az  adósságkezelési
tanácsadást  a  tanácsadóval  kötött  együt tműködési  megál lapodásban
foglal tak  szerint  és  az  abban  foglal t  gyakorisággal ,  személyesen  köteles
igénybe venni .

(5)  Az  adósságkezelési  szolgál tatásban  részesülő  mind  a  tanácsadónak,  mind  a
Szociál is  Irodának  bejelentési  kötelezet tséggel  tar tozik  a  jogosul tságát
érintő  bármely  vál tozással ,  i l le tőleg  lakcímének,  vagy  tar tózkodási
helyének  megvál tozásával  kapcsolatban,  a  vál tozást  követő  15  napon  belül .
Ennek  elmulasztása  jogosulat lan  és  rosszhiszemű  igénybevételnek  minősül .
Erre  az  ügyfelet  a  jogosul tságot  megál lapí tó  határozatban  f igyelmeztetni
kel l .

(6)  Az adósságcsökkentési  támogatás  folyósítása  
a)  az  ügyfél  ál tal  egy  összegben vál lal t  tör lesztés  esetén  egy  összegben 
b)  az  ügyfél  ál tal  részletekben  vál lal t  tör lesztés  esetén  részletekben
történik.

17.  §  (1)  A  megál lapí tot t  adósságkezelési  támogatásnak  az  adósságkövetelés
jogosult ja  részére  történő  folyósí tásáról  a  jegyző a  Várpalotai  Polgármesteri
Hivatal  Pénzügyi  Irodája  út ján gondoskodik.

(2)  Az  adósságcsökkentési  támogatás  egy  összegben  történő  tel jes í tésére  csak
az  önrész  egyösszegű befizetése  esetén,  azt  követően kerülhet  sor.

(3)  Az  önrész  részletekben  történő  megfizetése  esetén  az  adós  részlet f izetési
kötelezet tségének  minden  hónap  20- ig  köteles  eleget  tenni ,  amelyről  az
adósságkövetelés  jogosult ja  igazolást  ál l í t  ki .  A  Pénzügyi  Iroda  a
támogatást  ezt  követően  utólag,  a  következő  hónap  5.  napjáig  utal ja  az
adósságkövetelés  jogosul t jának.

(4)  Az  adósságcsökkentési  támogatás  folyósításának  időtartama  alat t  újabb
jogosultságot  nem lehet  megál lapí tani .

(5)  Az  adósságkezelési  szolgál tatásra  való  jogosul tság  megszűnik,  és  a
jogosulat lanul  és  rosszhiszeműen  igénybevet t  adósságcsökkentési
támogatást  pedig  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény
232.  §  (3)  bekezdésében  meghatározot t  kamatokkal  megemelt  összegben  kel l
visszatérí teni   
a)  az  Sztv. 55/B.  §  (1)  bekezdésében  foglal tak esetén,
b)  ha e rendeletben  foglal t  jogosul tsági  fel tételek  már  nem ál lnak fenn,
c)  ha  a  támogatott  a  szolgál tatásra  való  jogosultság  megál lapí tásakor  vagy a
szolgál tatás  tar tama  alat t  valót lan  adatokat  közöl ,  vagy  a  jogosul tságot
érintő  változást  nem jelent i  be,  vagy 
d)  ha a támogatot t  a  lakásból  kiköl tözik.

(6)  Akinek  az  adósságkezelési  szolgál tatását  az  (5)  bekezdés  a)  pontja  alapján
kel let t  megszüntetni ,  a  megszüntető  határozat  jogerőre  emelkedésétől



számítot t  48  hónapon  belül  újabb  adósságkezelési  szolgál tatásban  nem
részesülhet .
Adósságkezelési  szolgál tatás i  ügyekben újrafelvétel i  e l járásnak  nincs  helye.

12.  Lakásfenntartási  támogatás  

18.  §  (1)  Az  önkormányzat  a  szociál isan  rászorul t  személyeknek,  családoknak  az
ál taluk  lakot t  lakás  vagy  nem  lakás  cél jára  szolgáló  helyiség  fenntartásával
kapcsolatos  rendszeres  kiadásaik  viseléséhez  az  Sztv.  38.  §-a  alapján
normat ív  lakásfenntartás i  támogatást ,  i l le tőleg  az  adósságkezelési
szolgál tatásban  részesülő  személy  részére  e  jogcímen  lakásfenntartás i
támogatást  nyúj t .  

19.  §  (1)  A normat ív  lakásfenntartás i  támogatásra  való  jogosultság  fel tétele ,  hogy  a
kérelmező,  vagy  az  el látásban  már  részesülő  személy  ( továbbiakban:  el látásra
jogosul t  személy)  köteles  lakókörnyezetének  rendezet tségét  biztosí tani .  
(2)  Az  el látásra  jogosultnak  a  lakókörnyezet  rendezet tségének  biztosí tása

körében  az  ál tala  életvi telszerűen  lakot t  lakás ,  vagy  ház  előtere,  udvara,
kert je ,  a  kerí téssel  a  közterület  felől  kívül  határos  terület ,  járda  t isztán
tartása,  higiénikus  ál lapotának  biztosí tására  i rányuló  kötelezet tségeket
kel l  te l jes í tenie,  függet lenül  at tól ,  hogy a  lakáshasználat  milyen  jogcímen
ál l  fenn  ( tulajdonos,  bérlő s tb .)

(3)  A kérelmező,  i l le tve  a  jogosul t  a  lakókörnyezet  rendezet tségére  vonatkozó
kötelezet tségét  megszegi ,  különösen ha:  
a)  a  lakáshoz  tar tozó  udvar,  kert  és  a  kerí tésen  kívüli  utcafront i  rész

gyommentesí tését  elmulaszt ja ,  a  fűfélék  magassága  meghaladja  a  20
cm-t ,  és  a  gyomnövények  mennyisége  a  hasznosí tható  terület  15%-ánál
nagyobb területet  foglal  el

b) a  hul ladékot ,  szemetet  nem  zárt  szemét tároló  edényben  tárol ja ,  a
lakóház  környezetében  jelentős  mennyiségű  -  a  szemét tároló  edény
(120 l )  űrtar talmánál  nagyobb mennyiségű -  hulladékot  halmoz fel  

c)  az  ál lat tar tásra  vonatkozó szabályokat  nem tart ja  be 
d)  az  ingat lan  előt t i  járda  por-mentesí téséről ,  hó-  és  jég-mentesí téséről
nem gondoskodik   
e)  az  ingat lan előt t i  vízelvezető  árkot  nem tart ja  t i sztán
f)  a  lakóház  környezetében  az  emberi  egészségre  ár talmas  veszélyes
hul ladékot  halmoz fel
g)  egészségügyi  kártevők elszaporodása  meggátolását  elmulaszt ja .  

(4)  A  lakókörnyezet  rendezet tségére  vonatkozó  fel tételek  tel jesülését  a
Városfej lesztési ,  Városüzemel tetés i  és  Vagyongazdálkodási  Iroda
folyamatosan  f igyelemmel  kíséri  a  településen,  és  szükség  esetén
jelzéssel  él  a  Szociál is  Iroda  felé .

(5)  Amennyiben  bejelenté,s  vagy  hivatalos  tudomásszerzés  alapján,  és  annak
helyszíni  el lenőrzése  során  megál lapí tásra  kerül ,  hogy  az  e  rendeletben
meghatározot t  rendezet t  lakókörnyezetre  vonatkozó  fel tételek  nem
tel jesülnek,  a  kérelmezőt ,  i l le tve  a  jogosul tat  a  Szociál is  Iroda  annak
tel jes í tésére  megfelelő,  de  legalább  öt  napos  határidő  ki tűzésével ,  az
elvégzendő  tevékenységek konkrét  megjelölésével  felszól í t ja .  

(6)  A helyszíni  el lenőrzést  hivatalból ,  vagy a Szociál is  Iroda  megkeresésére  a
Városfej lesztési ,  Városüzemel tetés i  és  Vagyongazdálkodási  Iroda  végzi ,
melyről  jegyzőkönyvet  készí t .

13.  Gazdálkodást segítő  támogatás

20.  §  (1)  Várpalota  Város  Önkormányzat i  Képviselő-tes tülete  a  szociál isan
rászorulók  részére  szociál is  földprogramot  indí t ,  amelyhez  természetbeni
el látásként  gazdálkodást  segí tő  támogatást  biztosít .



(2)  A gazdálkodást  segí tő  támogatással  kapcsolatos  hatáskört  a  Polgármester
gyakorol ja .  
(3)  A  szociál is  földprogram  megvalósí tását  a  Hétkéz  Szociál is  Szövetkezet
(Várpalota)  koordinál ja .
(4)  A szociál is  földprogram  meghirdetéséről ,  a  program  keretében  biztosí tot t
támogatásokról  minden évben a Polgármester  dönt .
(5)  Az  önkormányzat  a  Polgármester  döntését  követően  a  hivatalos  lapjában,  a
városi  TV-ben  és  az  önkormányzat i  honlapon  felhívást  tesz  közzé,  amely
tartalmazza  a  programra  jelentkezés  határidejét .

21.  §  (1)  Gazdálkodást  segí tő  támogatásra  jogosult  az  a  Várpalota  városban  legalább
egy éve  lakcímmel  rendelkező  személy, aki
a)  aktív  korúak  el látására  jogosul t
b)  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben részesül
c)  ál láskeresőként  nyi lvántartot t
d)  olyan  megvál tozot t  munkaképességű,  akinek  egészségi  ál lapota  a
programban  való részvétel t  lehetővé  teszi .
(2)  A  gazdálkodást  segí tő  támogatás  i ránt i  kérelmet  a  Családsegí tő
Szolgálathoz  lehet  benyúj tani .   
(3)  A Családsegí tő  Szolgálat  a  kérelmeket  véleményével ,  javaslatával  együt t  a
Polgármesterhez  továbbít ja .  
(4)  A Polgármester  a  kérelmet  elutasí t ja ,  ha:
a)  a  kérelmező nem felel  meg az  (1)  bekezdésben  foglal t  fel tételeknek
b)  a  szociál is  földprogram  végrehaj tásához  megjelöl t  földterületek  már  nem
adnak lehetőséget  a  kérelem tel jes í tésére.    

22.  §  (1)  A gazdálkodást  segí tő  támogatás  magába foglalhat ja:
a)  személyenként  legfel jebb  1  ha  területnagyságú,   termelésre  előkészí tet t

(felszántot t )  földrészlet  határozot t  időre szóló használatát  
b)  a  kérelmező  tulajdonában  lévő  föld  programba  való  bevonása  esetén  a

földterület  művelésre  való előkészí tését
c)  szaktanácsadás  ingyenes igénybevételét
d)  vetőmag,  i l le tve a  palánta tér í tésmentes  igénybevételét
e)  kézi  szerszámok,  védőfelszerelés ,  segédanyagok  igénybevételét
f)  a  megtermesztet t  termények egészének  tulajdonjogát .
(2)  Az  önkormányzat  a  program  működéséhez  szükséges  talajmunkák
elvégzését  és  a  szaktanácsadást  külső  megbízot tal  tör ténő  megál lapodás
alapján  biztosít ja .
(3)  A szociál is  földprogramban,  a  közös  háztartásban  élő  személyek  közül  egy
személy  vehet  részt .
(4)  A  gazdálkodást  segí tő  támogatásban  való  részvétel  fel tétele  1  év
határozot t  időre  kötöt t  támogatási  szerződés/haszonbérlet i  szerződés
megkötése,  amelyben  a  támogatot t  vál lal ja  a  szociál is  programban  való
részvétel t .  

23.  §  (1)  A gazdálkodást  segí tő  támogatásban  részesülő  személy  köteles:
a)  a  használatába  adot t ,  i l le tve  a  programba  bevont  saját  tulajdonában  ál ló
földet  jó  gazda  gondosságával  művelni ,  beleértve  a  gyommentesí tés t ,  a
kártevők el leni  védekezést
b)  a  terményt  betakarí tani
c)  az önkormányzat  ál tal  biztosí tott  képzésen,  szaktanácsadáson részt  venni
d)  a  szaktanácsadó  ál tal  meghatározot t  technológiai  előí rásokat  megtartani .    
(2)  Amennyiben  a támogatot t  a  programban  való  részvétele  során  a  támogatási
szerződésből /haszonbérlet i  szerződés  eredő  kötelezet tségei t  nem tel jes í t i ,  úgy
a  Polgármester  jogosul t  azt  azonnal i  hatál lyal  felmondani .  Ebben az  esetben  a
támogatot t  a  programban  való  részvételből  2  évi  időtartamra  kizárásra  kerül ,
és  köteles  az  addig felmerül t  köl tségeket  megtérí teni .  



24.  §  A  szociál is  földprogram  végrehaj tására,  a  támogatot tak  ál tal i  ingyenes
használat ra  a  képviselő-tes tület  az  alábbi  megművelhető  önkormányzat i
tulajdonú földterületeket  biztosít ja:  
a)  4144/1.  hrsz-ú területből  2 ,7124 ha
b)  4146.     hrsz-ú területből  1 ,5 ha.

14.  Első alkalommal  természetben nyújtandó óvodáztatási  támogatás

25.  §  Az  első  alkalommal  nyúj tot t  óvodáztatási  támogatást  a  Gyvt .  20/C.  §  (9)
bekezdése  alapján  természetben,  cipő,  ruhanemű vásárlására  jogosí tó  utalvány
formájában  kel l  biztosí tani ,  amit  a  jogosul t  a  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi
Irodája  házipénztárában  vehet  át .

15.  Gyógykezelési  támogatás

26.  §  (1)  Gyógykezelési  támogatás  adható  -  az  alábbi  pontokban  felsorol t  fel tételek
együt tes  fennál lása  esetén  -  annak  a  18.  életévét  be  nem töl töt t  gyermeknek,
aki  
a)  betegsége  miat t  á l landó,  vagy fokozot t  felügyelet re,  gondozásra  szorul ,  
b)  jogán  a  törvényes  képviselő  magasabb  összegű  családi  pót lékban

részesül ,
c)  családjában  az  egy  főre  jutó  jövedelem  nem  haladja  meg  az  öregségi

nyugdí j  mindenkori  legkisebb összegének  kétszeresét ,  
d)  egészségi  ál lapotának  javítása,  kialakul t  ál lapotának  fenntartása  

érdekében 
da)  olyan  kezelésre,  gyógykezelésre,  élelmezésre  van  szüksége,  melyet  a

társadalombiztosí tás  nem támogat ,  vagy
db)  olyan  gyógyszer,  gyógyászat i  segédeszköz használata  indokol t ,  

melyet  közgyógyel látás  terhére  nem lehet  biztosí tani ,  és
e)  a  da)  vagy  db)  pontban  foglal tak  biztosí tása  nagy  anyagi  terhet  jelent  a

családnak.
(2)  A támogatás  összege  egy naptári  évben 40.000,-  Ft .
(3)  A támogatás  összegét  a  rászorulók  igényének  megfelelően  kel l  folyósí tani ,

de  maximum 4 részletben.
(4)  Azt  a  tényt ,  amelyre  tekintet tel  a  támogatás  megál lapí tására  i rányul  a

kérelem,  a  háziorvossal ,  kezelőorvossal  -  az  e  rendelet  4 .  számú mel lékletét
képező  nyomtatványon -  igazol tatni  kel l .

(5)  A  gyógykezelési  támogatás  i ránt i  kérelmet  az  e  rendelet  3 .  számú
melléklel tét  képező  nyomtatványon kell  benyúj tani .   

(6)  A támogatás  megál lapí tásáról  a  Humán Erőforrás  Bizottság  dönt .

16.  Eljárási  rendelkezések

27.  §  (1)  Az  e  rendelet  alapján  megál lapí tható  el látások  i ránt i  kérelmet  a
Polgármesteri  Hivatal  Szervezési ,  Intézményirányí tás i  és  Szociál is
Irodájához  kel l  benyúj tani .

(2)  A  kérelemhez  csatolni  kel l  a  kérelmező  és  családja,  i l le tve  a  vele
életvi telszerűen  közös  háztartásban  élő  személyek  rendszeres  jövedelméről
szóló  igazolást .  A  jövedelem  az  e  rendelet  2 .  számú  mel lékletét  képző
nyomtatvány  munkál tató  ál tal i  ki töl tésével  is  igazolható.   Amennyiben  a
kérelmező  vagy  családtagja  nem  rendelkezik  jövedelemmel ,  az  i l letékes
Munkaügyi  Központ  igazolását  kel l  csatolni  arról ,  hogy  munkába  helyezése
érdekében a  Munkaügyi  Központ tal  együt tműködik.

(3)  Az  e  rendelet  alapján  megál lapí tható  önkormányzat i  el látások  igényléséhez
a  kérelem benyúj tását  megelőző  havi  jövedelemről  kel l  igazolást  becsatolni .
A  rendszeresen  nem  mérhető  jövedelmek  számításakor,  i l le tve
vál lalkozásból  származó  jövedelem  esetén  az  Sztv.  10.  §  (2)  bekezdés  b)



pont jában,  a  10.  §  (3)  bekezdésében  foglal takat  kel l  a lkalmazni  és  a
kérelemhez az  adóbeval lás t  csatolni .
Egyebekben  a  jövedelemszámításra  az  Sztv.  4 .  §  (1)  bekezdés  a)  pont jában
és  a  10.  §  (4)  bekezdésében foglal takat  kel l  megfelelően  alkalmazni .

(4)  Amennyiben  a  kérelmező  munkanélkül i ,  nyugdí jas  vagy  nyugdí jszerű
el látásban  részesül ,  i l le tőleg  gyermekneveléssel  kapcsolatosan  f izetés
nélkül i  szabadságát  töl t i ,  a  kérelem  beadásának  hónapját  megelőző  vagy
tárgyhavi  jövedelmét  kel l  hi tel t  érdemlő módon bizonyí tani .

(5)  Amennyiben  kérelmező  a  Polgármesteri  Hivatal  ál tal  folyósí tott  e l látásban
részesül ,  annak igazolására  nem hívható fel .

28.  §   (1)  A  tárgyév  január  31-éig  benyúj tot t  kérelemre  a  havi  rendszerességgel
nyúj tott  önkormányzat i  segélyt  a  tárgyév  január  1-jétől  kel l  megál lapí tani .

(2)  Az  e  rendelet  alapján  nyúj tott  önkormányzat i  segélyt  egy  családon  belül
csak  egy személy  részére  lehet  megál lapí tani .

(3)  Amennyiben  az  önkormányzat i  segély  i ránt i  kérelem  gyógyszerköl tség
támogatására  i rányul ,  igazolni  kel l  a  közgyógyel látás  terhére  fel  nem írható
gyógyszerek  után f izetendő tér í tés i  dí jat .

(4)  A  Polgármesteri  Hivatal  Szervezési ,  Intézményirányí tás i  és  Szociál is
Irodája  a  kérelmező  szociál is  helyzetéről  tájékozódik.  Környezet tanulmányt
kel l  végezni  fel lebbezés  előterjesztése  előtt ,  mél tányossági  kérelem
elbírálása  előt t ,  valamint  minden  olyan  esetben,  amikor  a  benyúj tot t
igazolások  és  nyi latkozatok  alapján  a  rászorul tság  nem  ál lapítható  meg
egyértelműen.   Ha  a  környezet tanulmány  és  egyéb  adatok  alapján
megál lapí tható,  hogy a  kérelmező önhibája  miat t  szorul  el látásra,  a  kérelmét
el  kel l  utas í tani  és  más  el látás i  formával  kel l  biztosí tani  a  megélhetését .

(5)  A  kérelmező  saját  hibájául  róható  fel ,  különösen  a  rendszeres  és
nagymértékű  alkoholfogyasztás ,  vagy  amennyiben  bizonyí thatóan  nem  tet t
meg  mindent  annak  érdekében,  hogy  saját  és  családja  lét fenntartását
előmozdí tsa.

(6)  A  kérelmező  köteles  a  szociál is  helyzetéről  való  tájékozódást  elősegí teni ,
annak fel tárásában  közreműködni .

29.  §  (1)  A szociál is  és  gyermekvédelmi  el látásban  részesülő  személy  a  lakcímében
bekövetkező  vál tozást ,  a  vál tozást  követő  8  napon  belül  a  Szociál is  Irodán
bejelenteni  köteles .

(2)  A szociál is  és  gyermekvédelmi  el látásban  részesülő  személy  a  jogosul tság
fel tételei t  ér intő  lényeges  tények,  körülmények  (pl .  jövedelmi ,  vagyoni
viszonyai ,  családi  ál lapot  s tb .)  megvál tozását  a  vál tozást  követő  15  napon
belül  köteles  bejelenteni  a  Polgármesteri  Hivatal  Szervezési ,
Intézményirányí tás i  és  Szociál is  Irodánál .  Erre  az  el látás t  megál lapí tó
határozatban  az  ér intet teket  fel  kel l  hívni .

(3)  Az  e  rendeletben  foglal t  fel tételek  hiányában,  vagy  megsértésével  nyújtot t
el látás t  meg kel l  szüntetni .

(4)  Amennyiben  a  támogatásban  részesülő  személy  bejelentési
kötelezet tségének  nem  tesz  eleget ,  vagy  a  rendeletben  foglal t  e l látások
igénybevételére  i rányuló  kérelme  során  jövedelmi  vagy  vagyoni
viszonyairól  valótlan  adatot  közöl ,  az  el látás t  jogosulat lanul  és
rosszhiszeműen  igénybe vevőnek minősül .  
Az  el látás t  jogosulatlanul  és  rosszhiszeműen  igénybe  vevőt  kötelezni  kel l  a
pénzbel i  el látás  visszafizetésére,  i l le tve  a  természetben  nyújtot t  e l látásnak
megfelelő  pénzegyenérték  megfizetésére,  a  szociál is  el látások  tekintetében
az  Sztv.  17.  §-ban,  a  gyermekvédelmi  el látások  tekintetében  a  Gyvt .  133.
(2)- (5)  bekezdésében meghatározot tak  szerint .     

(5)  A  jogosulat lanul  és  rosszhiszeműen  igénybe  vet t  el látás  megtérí tését
el rendelő  határozat  jogerőre  emelkedését  követő  30  napon  belül  benyúj tott
kérelemre  mél tányosságból  a  polgármester  a  hatáskörébe  tar tozó  el látásokra
vonatkozóan engedélyezhet :  
a)  részlet f izetést ,  ha a  kötelezet t



aa)  egyedül  él ,  és  havi  jövedelme  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori
legkisebb összegének 250%-át  nem éri  el ,  vagy

ab)  nem  egyedül  él ,  és  családjában  az  egy  főre  jutó  havi  jövedelem  az
öregségi  nyugdí j  mindenkori  legkisebb összegének 200%-át  nem éri  el ,

b)csökkentést ,  ha  a  kötelezet t
ba)  egyedül  él ,  és  havi  jövedelme  az  öregségi  nyugdí j  mindenkori

legkisebb összegének 200%-át  nem éri  el ,  vagy
bb)  nem  egyedül  él ,  és  családjában  az  egy  főre  jutó  havi  jövedelem  az

öregségi  nyugdí j  mindenkori  legkisebb összegének 150%-át  nem éri  el
c)  elengedést ,  ha  a  kötelezet t

ca)  egyedül  él ,  és  havi  jövedelem  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori
legkisebb összegének 150%-át  nem éri  el ,  vagy

cb)  nem  egyedül  él ,  és  családjában  az  egy  főre  jutó  havi  jövedelem  az
öregségi  nyugdí j  mindenkori  legkisebb összegét  nem éri  el .  

(6)  A csökkentés  mértéke  nem haladhat ja  meg a f izetési  kötelezet tség  60%-át .  A
fennmaradó  részösszegre  részlet f izetés  engedélyezhető,  melynek  időtartama
nem haladhat ja  meg a hat  hónapot .  

30.  §  (1)  Várpalota  város  polgármestere  a  pénzbel i  és  természetben  nyúj tot t  szociál is
el látásokról ,  a  rendelkezésre  ál ló  költségvetési  keret  felhasználás ról
negyedévente,  a  tárgy  negyedévet  követő  hónap  tes tület i  ülésén  beszámol  a
Képviselő- tes tületnek.

(2)  A foglalkoztatást  helyet tes í tő  támogatást ,  a  rendszeres  szociál is  segélyt ,  az
ápolási  dí jat ,  a  lakásfenntartás i  támogatást ,  a  pénzbel i  el látás t  a
Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Irodája  utalványozza  a  megál lapí tó
határozat  rendelkezése  szerint i  c ímre,  számlára.  

(3)  A  (2)  bekezdésben  említet t  támogatásokat  havonta  utólag,  a  tárgyhónapot
követő hó 1-5.  közöt t  kel l  utalványozni .

(4)  A  havi  rendszerességgel  megál lapí tot t  önkormányzat i  segélyt  a
Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Irodája  havonta  előre,  a  tárgyhó  1-5  napja
közöt t  utalványozza  a jogosult  részére,  a  megál lapí tó  határozat  rendelkezése
szerint .

(5)  A  Polgármesteri  Hivatal  Pénzügyi  Irodája  az  eset i  je l leggel  megál lapí tot t
önkormányzat i  segélyt ,  az  elemi  károsul tak  segélyét ,  a  krízissegélyt ,  a
gyógykezelési  támogatást  az  egyedi  határozatban  foglal taknak  megfelelően
készpénzben vagy utalványozás  formájában  tel jes í t i .

31.  §  (1)  A  gyermekvál lalás i  támogatásra  való  jogosul tság  megál lapí tásához  a
Polgármesteri  Hivatal  Hatósági  Irodája  minden  hónap  15.  napjáig  el jut tat ja
a  Szociál is  Irodának  a  8.  §  (1)  bekezdésben  foglal t  fel tételeknek  megfelelő,
a  megelőző  hónapban  regiszt rál t  gyermekek  névsorát ,  amely  tar talmazza  a
gyermekek  lakóhelyét ,  a  bejelentkezés  időpontját .  

(3)  A  gyermekvál lalás i  támogatásra  szolgáló  utalványokat  a  Polgármesteri
Hivatal  Pénzügyi  Irodáján  a  házi  pénztárban  vehet i  át  a  szülő
jogosultságának  igazolását  -  személyazonosí tó  igazolványának,  i l le tve  a
gyermek születési  anyakönyvi  kivonatának  a bemutatását  –  követően.
Minderről  a  Szociál is  Iroda  értes í t i  a  jogosul takat .

(4)  A  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezmény  után  járó,  a  Gyvt .  20/A.  §-ban
meghatározot t  pénzbel i  támogatást ,  a  kiegészí tő  gyermekvédelmi  támogatás
után  járó,  a  Gyvt .  20/B.  §  (4)  bekezdés  szerint i  pót lékot ,  valamint  a
pénzben  folyósí tot t  óvodáztatási  támogatást  a  Polgármesteri  Hivatal
Pénzügyi  Irodája  a  jogosult  lakcímére  utalványozza.  



17.  Záró rendelkezések

32. §   (1)  Ez a  rendelet  2014.  január  1.  napján lép  hatályba.
       (2)  Hatályát  veszt i  a  pénzbel i  és  természetben  nyúj tot t  szociál is  és

gyermekvédelmi  el látásokról  szóló  23/2010.  (VI.29.)  önkormányzat i
rendelet .

(3)  A  jelen  rendeletben  nem  szabályozot t  kérdésekben,  a  szociál is  el látások
vonatkozásában  az  Sztv.,  a  gyermekvédelmi  támogatások  vonatkozásában  a
Gyvt . ,  valamint  az  e  törvények  végrehaj tására  kiadot t
kormányrendeletekben  és  miniszteri  rendeletekben  foglal takat  kel l
alkalmazni .  

(4)  Ha  e  rendelet  másként  nem  rendelkezik  az  e  rendeletben  meghatározot t
szociál is  el látásokra  az  Sztv.  4 .  §-ában,  a  gyermekvédelmi  támogatásokra  a
Gyvt .  5 .  §-ában meghatározot t  fogalmakat  kel l  a lkalmazni .

(5)  Az  e  rendelet  alapján  folytatott  e l járás  során  a  közigazgatási  hatósági
el járás  és  szolgál tatás  ál talános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény
rendelkezései t  kel l  a lkalmazni .

(6)  A  gyermekvédelmi  el látások  megál lapí tásánál  a  gyermek  fogalmába
beletar tozik  a  Magyar  Köztársaság  Polgári  Törvénykönyvéről  szóló  1959.
évi  IV.  törvény  szerint i  kiskorú,  továbbá  –  ha  e  rendelet  másként  nem
rendelkezik  -  a  23.  életévét  még  be  nem  töltöt t ,  a  nappal i  oktatás
munkarendje  szerint  tanulmányokat  folytató  gyermek,  valamint  a  25.
életévét  még  be  nem  töl töt t  felsőfokú  oktatási  intézmény  nappal i  tagozatán
tanuló gyermek.

Várpalo ta ,  2013.  december  12.

Talabér Márta Máténé dr. Ignácz  Anita  
polgármester jegyző 



                                                                                1. sz. melléklet a    /2013. (     ) önkormányzati rendelethez
                                               

                                                             A hivatal tölti ki    →

    Várpalotai Polgármesteri Hivatal
      Szervezési, Intézményirányítási
                 és Szociális Iroda
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf.:76
Tel.: (88) 592-660        Fax.: (88) 575-760
                    

K É R E L E M

Önkormányzati segély:
havi  rendszerességgel  létfenntartáshoz  -  eseti  jelleggel  szabadság  vesztésből  szabadult
személyek támogatásához – eseti jelleggel gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vásárlásához
–  eseti  jelleggel  gyermeket  nevelő  család  részére  –  eseti  jelleggel  temetési  költség
finanszírozásához 
Elemi károsultak segélyének megállapítása iránt.  (A megfelelő szövegrész aláhúzandó!)

Név: .........................................................Születési név:..............................................................

Születési hely:..........................................Születési idő (év, hó, nap):..........................................

Anyja neve:..............................................Állampolgársága:........................................................

Bejelentett lakóhely: .....................................................................................................................

Bejelentett tartózkodási hely: .......................................................................................................

Tényleges lakóhely, ahol életvitelszerűen tartózkodik:................................................................

TAJ szám:................................................. Telefon (nem kötelező megadni):.............................................

Velem egy lakásban életvitel szerűen együtt lakó személyek:

       Név           Születési hely, idő         Rokoni kapcsolat      TAJ szám        Munkahely
                    (év, hó, nap) anyja neve                                                           (iskola, óvoda)
.......................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

Indokaim:

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

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

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

VÁRPALOTAI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

Irat száma:

Érkezett:

Előadó: Előszám:

Melléklet: Ügytípus:



-2-

Jövedelemnyilatkozat

A jövedelmek típusai
A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös

háztartásban
élő házastárs

(élettárs)
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb

rokon jövedelme
Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyból származó jövedelem és 
táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó 
jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 
értékesíté-séből származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermekek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, 
GYET, családi pótlék, tartásdíj, árvaellátás)
6. Munkaügyi szervek által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátás
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem
8. Egyéb (kapott tartás-, ösztöndíj, 
értékpapír-ból származó jövedelem, kis 
összegű kifizeté-sek stb.)
9. Összes nettó jövedelem
10. a család összes nettó jövedelmét csökkentő
tényezők (tartásdíj összege)

Nyilatkozom,  hogy  a  csatolt  jövedelmeken  kívül  más  jövedelemmel  nem rendelkezem,  nem rendelkezünk.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a segély visszafizetésre kötelezhet az Önkormányzat.

Várpalota, ……………………………….
                                                                                                      …………………………………….
                                                                                                                   kérelmező aláírása

T Á J É K O Z T A T Ó
(a kérelem kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni)

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- kérelmező személyi igazolványát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját
- nyugdíjas személy esetében a nyugdíjas igazolványt,
A kérelemhez mellékelni kell:
-  a  lakásban  együtt  élők,  kérelem  benyújtását  megelőző  havi  jövedelméről  szóló  igazolását  (valamennyi
jövedelemről),  nem havi  rendszerességgel  szerzett,  illetve  vállalkozásból  származó  jövedelem  esetében  a
kérelem benyújtásának hónapját megelőző egy év jövedelmének egy havi átlagáról szóló igazolást (azokat a
hónapokat, amelyek adóévvel lezárt évre esnek, az átlagjövedelem kiszámításánál a bevallott éves jövedelemnek
e hónapokkal arányos összegében kell figyelembe venni.)    
-  munkanélküli  esetén  a  Munkaügyi  Központ  igazolását arról,  hogy  regisztrált  munkanélküli,  és
elhelyezkedése érdekében együttműködik.
- nem tanköteles gyermek iskolalátogatási igazolását.



2. sz. melléklet a   /2013. (    ) önkormányzati rendelethez

JÖVEDELEM IGAZOLÁS

Név:
_____________________________________________________________
Lakcím:
_____________________________________________________________

Bruttó bér: ___________________________________Ft

Pótlék: ___________________________________Ft

Túlmunka: ___________________________________Ft

Nyereség, prémium, jutalom: ___________________________________Ft

Egyéb bér: ___________________________________Ft

Táppénz: ___________________________________Ft

Levonások:

               Nyugdíj, eü. bizt. járulék: ___________________________________Ft

SZJA: ___________________________________Ft

Munkavállalói járulék: ___________________________________Ft

Szakszervezeti díj: ___________________________________Ft

Gyermektartás díj: ___________________________________Ft

Egyéb letiltás: ___________________________________Ft

Nettó bér: ___________________________________Ft

Kelt:  ________________________

_____________________________________
                                                                                                                    cégszerű aláírás, pecsét

Rendszeres jövedelem esetén  az igazolásban kért adatok a kiállítást megelőző hónapra vonatkoznak.
Nem  rendszeres  jövedelem,  illetve  vállalkozásból,  őstermelésből  származó  jövedelem  esetén  az  adatok  a
megelőző 12 hónapra vonatkoznak.

                                           



                                                                                3. sz. melléklet a    /2013. (     ) önkormányzati rendelethez
                                               

                                                             A hivatal tölti ki    →

    Várpalotai Polgármesteri Hivatal
      Szervezési, Intézményirányítási
                 és Szociális Iroda
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf.:76
Tel.: (88) 592-660        Fax.: (88) 575-760
                    

K É R E L E M
Gyógykezelési támogatás megállapítása iránt

Név: ......................................................................Születési név:...............................................................................

Születési hely:.......................................................Születési idő (év, hó, nap):...........................................................

Anyja neve:...........................................................Állampolgársága:.........................................................................

Bejelentett lakóhely: ...................................................................................................................................................

Bejelentett tartózkodási hely: .....................................................................................................................................

Tényleges lakóhely, ahol életvitelszerűen tartózkodik:...............................................................................................

TAJ szám:..............................................................

Kérem, hogy ____________________________________________________________nevű
gyermekem gyógykezeléséhez gyógykezelési támogatást állapítsanak meg.

Velem egy lakásban életvitel szerűen együtt lakó személyek:

       Név                       Születési hely, idő            Rokoni kapcsolat              Munkahely
                               (év, hó, nap) anyja neve                                   (iskola, óvoda megnevezése)
.....................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

Indokaim:

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

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

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

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

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

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

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

VÁRPALOTAI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

Irat száma:

Érkezett:

Előadó: Előszám:

Melléklet: Ügytípus:



-2-

Jövedelemnyilatkozat

A jövedelmek típusai
A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös

háztartásban
élő házastárs

(élettárs)
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb

rokon jövedelme
Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyból származó jövedelem és 
táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó 
jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 
értékesíté-séből származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermekek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, 
GYET, családi pótlék, tartásdíj, árvaellátás)
6. Munkaügyi szervek által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátás
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem
8. Egyéb (kapott tartás-, ösztöndíj, 
értékpapír-ból származó jövedelem, kis 
összegű kifizeté-sek stb.)
9. Összes nettó jövedelem
10. a család összes nettó jövedelmét csökkentő
tényezők (tartásdíj összege)

Nyilatkozom,  hogy  a  csatolt  jövedelmeken  kívül  más  jövedelemmel  nem rendelkezem,  nem rendelkezünk.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a segély visszafizetésre kötelezhet az Önkormányzat.

Várpalota, ……………………………….
                                                                                        …………………………………….
                                                                                                      kérelmező aláírása

T Á J É K O Z T A T Ó
(a kérelem kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni)

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- kérelmező személyi igazolványát, lakcímkártyáját
- nyugdíjas személy esetében a nyugdíjas igazolványt,
A kérelemhez mellékelni kell:
-  a  lakásban  együtt  élők,  kérelem  benyújtását  megelőző  havi  jövedelméről  szóló  igazolását  (valamennyi
jövedelemről),  nem havi  rendszerességgel  szerzett,  illetve  vállalkozásból  származó  jövedelem  esetében  a
kérelem benyújtásának hónapját megelőző egy év jövedelmének egy havi átlagáról szóló igazolást (azokat a
hónapokat, amelyek adóévvel lezárt évre esnek, az átlagjövedelem kiszámításánál a bevallott éves jövedelemnek
e hónapokkal arányos összegében kell figyelembe venni.)    
-  munkanélküli  esetén  a  Munkaügyi  Központ  igazolását arról,  hogy  regisztrált  munkanélküli,  és
elhelyezkedése érdekében együttműködik.
- nem tanköteles gyermek iskolalátogatási igazolását.



4. sz. melléklet a   /2013. (    ) önkormányzati rendelethez 

ORVOSI IGAZOLÁS
gyógykezelési támogatáshoz

Gyermek neve: _____________________________________________________________

Szül. hely, idő: _______________________________________________________________

Anyja neve.: _________________________________________________________________

Lakóhelye (állandó lakcím): Várpalota ___________________________________________

Tartózkodási hely (ideiglenes lakcím): Várpalota ___________________________________

TAJ szám: ________________________________

Törvényes képviselő neve: ___________________________________________________

Fent nevezett gyermek               állandó               /  fokozott*
felügyeletre / gondozásra* szorul

Egészségi állapotának javítása              /              kialakult állapotának fenntartása*
érdekében, az alábbiakban részletezett
° kezelésre,*
° gyógykezelésre,*
° gyógyszerre,*
° gyógyászati segédeszközre,*
° élelmezésre* van szüksége, amelyet a               - társadalombiztosítás nem finanszíroz, illetve

- közgyógyellátás terhére nem írható fel.
A szükséges kezelés, gyógykezelés részletes leírása, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, élelmiszer 
megnevezése, HAVI BEKERÜLÉSI KÖLTSÉGE:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Várpalota, _____________________

__________________________
kezelőorvos / háziorvos aláírása

                                                                                                bélyegzője

* a megfelelő szövegrész aláhúzandó



5. sz. melléklet a  /2013. (     ) önkormányzati rendelethez 

                                                                                                                             

                                                             A hivatal tölti ki    →

    Várpalotai Polgármesteri Hivatal
      Szervezési, Intézményirányítási
                 és Szociális Iroda
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf.:76
Tel.: (88) 592-660        Fax.: (88) 575-760
                    

K É R E L E M
Adósságkezelési szolgáltatás megállapítása iránt

I. A kérelmez  személyi adataiő

Neve:........................................................................................................................................

Születési neve: .........................................................................................................................

Anyja neve:…..........................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................................

Lakóhely: ................................................................................................................................

Tartózkodási helye és a bejelentkezés id pontja:…................................................................ő

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:.....................................................................................

Telefonszám (nem kötelez  megadni):...........................................E-mail:.............................ő

A lakásban való tartózkodás jogcíme *:  tulajdonos – f bérl  – albérl  – bérl  – családtag ő ő ő ő

– szívességi lakáshasználó – egyéb: ………………………………………………………...

* a megfelelő szövegrész aláhúzandó

II. Nyilatkozat a kérelmez  és vele egy ő háztartásban él  személyekr l:ő ő

Rokonsági
fok

Neve ( születési
neve)

Születési hely Születési id ,ő
év, hónap, nap

Anyja neve

Kérelmező

Házastárs/ 
élettárs

VÁRPALOTAI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

Irat száma:

Érkezett:

Előadó: Előszám:

Melléklet: Ügytípus:





III. Jövedelmi adatok: A kérelmez , valamint házastársának (élettársának) és a vele egyő
háztartásban él  személyek havi nettó jövedelme forintban:ő

A jövedelem típusa Kérelmező Házastárs
(élettárs) 

Együtt él  személyekő

1. Munkaviszonyból és 
más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni 
vállal-kozásból, 
stermel i, illet-ve ő ő

szellemi és más önálló 
tevékenységb l származóő
3. Alkalmi 
munkavégzés-b l ő
származó
4. Táppénz, 
gyermek-gondozási 
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszer  rendszeres ű
szociális ellátások
6. Önkormányzat és 
munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások

7. Egyéb jövedelem

8. Összes jövedelem



VAGYONNYILATKOZAT

1.) Az ellátást igénylő neve: ..............................................................................................................................

születési neve: ...............................................................................................................................................

2.) Anyja neve: ...................................................................................................................................................

3.) Születési helye, ideje (év,hó,nap): ...............................................................................................................

4.) Az ellátást igénylő lakóhelye: ......................................................................................................................

5.) Tartózkodási hely: ........................................................................................................................................

6.) TAJ szám: .....................................................................................................................................................

B) Vagyoni adatok

A háztartásban élők tulajdonában lévő vagyonokra vonatkozóan

I. Ingatlanok

1. ) Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

címe: ................................................ város/község ..........................................................................út/utca

............... hsz. alapterülete: ............. m2, tulajdoni hányad: ................. , szerzés ideje:

.................. év Becsült forgalmi érték:1 ........................................ Ft

Haszonélvezettel terhelt:     igen               nem (a megfelelő aláhúzandó)

      Tulajdonos neve: ………………………………………………………..

2.) Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

címe: ................................................. város/község .........................................................................út/utca

............... hsz. alapterülete: ............. m2, tulajdoni hányad: ................. , szerzés ideje:

................. év Becsült forgalmi érték:1 ........................................ Ft

          Tulajdonos neve: ………………………………………………………..

3.) Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat):2

megnevezése (zárkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb):

............................................................  címe: ..........................................................................város/község

...................................................... út/utca .............. hsz. alapterülete:...................................................m2

tulajdoni hányad: .................................. , szerés ideje: ......................................................................... év

Becsült forgalmi érték:1 ......................................... Ft

Tulajdonos neve: ………………………………………………………..

4.) Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):

megnevezése: ...................................... címe: .........................................................................város/község

...................................................... út/utca .............. hsz. alapterülete:...................................................m2

tulajdoni hányad: .................................. , szerés ideje: ......................................................................... év

Becsült forgalmi érték:1 ......................................... Ft

Tulajdonos neve: ………………………………………………………..

1

2Az I.3. pontban megjelölt ingatlanokat feltüntetni csak akkor szükséges, ha az ingatlan önállóan nyilvántartott,
vagy lakóházhoz, üdülőhöz nem tartozó, közterületen vagy bérelt területen létesített építmény.



II. Egyéb vagyontárgyak

1.) Gépjármű:

   a.) személygépkocsi:

...................................................... típus ...................................................................................... rendszám

a szerzés ideje: ..................................................... év

Becsült forgalmi érték:* ........................................ Ft

Tulajdonos neve: ………………………………………………………..

   b.) tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz:

...................................................... típus ...................................................................................... rendszám

a szerzés ideje: ..................................................... év (rendszám nélküli gépek esetén a 

gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni)

Becsült forgalmi érték:* ........................................ Ft

Tulajdonos neve: ………………………………………………………..

Kijelentem,  hogy  a  fenti  adatok  a  valóságnak  megfelelnek.  Hozzájárulok,  a  nyilatkozatban  szereplő

adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: ...............................................................

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

                                                                                                                             aláírás

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy háztartásában élő személy bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor

a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.

IV. Nyilatkozat az adósságokról                                       ( A megfelel  négyzetbe tegyen X jelet.)ő

1. Adósságkezelési szolgáltatás keretében az alábbi adósságaim kezelését kérem:

Vezetékes gáz: [] tartozás összege: _____________________Ft

Áramdíj: [] tartozás összege: _____________________Ft

Távh szolgáltatás:ő [] tartozás összege: _____________________Ft

Víz- és csatornadíj: [] tartozás összege: _____________________Ft

Önkormányzati lakás
lakbére: [] tartozás összege: _____________________Ft 

2. Büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnakő ő
megfelelnek.
3. A támogatás megítélése esetén a lakásfenntartási költségek folyamatos fizetését:

Vállalom – nem vállalom*
4. Az adósságkezelési programba bevont adósság és az önkormányzat által megállapított
adósságcsökkentési támogatás különbözetének a megfizetését:

*Becsült  forgalmi  értékként  a  jármű,  illetve  termelő-  és  munkaeszköz  kora  és  állapota  szerinti  értéket  kell
feltüntetni.



Vállalom – nem vállalom*
5.  Az  adósságkezelési  szolgáltatás  id tartama  alatt  együttm ködést  a  tanácsadóval,ő ű
szolgáltatóval vállalom:

Vállalom – nem vállalom*
6. Személyes adataimat, (hozzátartozóim adatait) a jogosultság megállapítása és teljesítése
céljából kezelhetik:

Hozzájárulok – nem járulok hozzá*
7.  Hozzájárulok,  hogy  az  érintett  hitelez  (közüzemi  szolgáltató)  az  önkormányzatotő
(Családsegít  Szolgálat  és  Szociális  Iroda)  tájékoztassa  adósságom pontos  összegér l,ő ő
továbbá az adósságkezelési eljárás során személyes adataimat kezelje.
8. Lakásfenntartási támogatásban  

részesülök* a ………………………..…….számú határozat alapján 
nem részesülök*

* a megfelelő szövegrész aláhúzandó

T Á J É K O Z T A T Ó
(a kérelem kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni)

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- kérelmező személyi igazolványát, lakcímkártyáját
- nyugdíjas személy esetében a nyugdíjas igazolványt,
- amennyiben az iratokat fénymásolatban csatolja, az eredeti iratokat

A kérelemhez mellékelni kell:
-  a  háztartásban lévő  személyek  (egy  lakásban  együtt  élő,  ott  bejelentett  lakóhellyel  vagy
tartózkodási  hellyel  rendelkezők közössége)  a  kérelem benyújtását  megelőző havi  jövedelméről
szóló igazolását (valamennyi jövedelemről), vállalkozók esetében a kérelem benyújtását megelőző
egy év átlagjövedelméről

-  munkanélküli  esetén  a  Munkaügyi  Központ  igazolását  arról,  hogy  regisztrált  munkanélküli,  és
elhelyezkedése érdekében együttműködik,

- 16 éven felüli gyermek iskolalátogatási igazolását,

-  igazolást  arról,  hogy  a  lakás,  amelyre  vonatkozóan  a  tartozás  fennáll  saját  tulajdona,  illetve
amennyiben bérlő, vagy albérlő az erre vonatkozó dokumentumokat (albérleti szerződés, lakásbérleti
szerződés, adás-vételi szerződés, tulajdoni lap fénymásolata)

- megosztott lakás esetén bírói ítéletet

- közüzemi számlákat a havi lakásfenntartás kiadásairól

- a háztartásban élő, - korhatárra tekintet nélkül – tartósan beteg, illetőleg testi, érzékszervi, értelmi
vagy más fogyatékos személy, fogyatékosságáról, rokkantságról szóló orvosi igazolást

Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
Nyilatkozom,  hogy  a  csatolt  jövedelmeken  kívül  más  jövedelemmel  nem rendelkezem,  nem rendelkezünk.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát környezettanulmány során és
a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenőrizheti.

Várpalota, ……………………………….

                                                                                        …………………………………….
                                                                                                      kérelmező aláírása

Kérelem átvételének időpontja: ______________________



Az adatokat ellenőriztem (átvevő): ____________________
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