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Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi 

szabályairól 

 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-

ban, 132. § (4) bekezdésében a) és g) pontjában és 134/E. §-ban, valamint a fiatalok 

életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdésének b) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) 

pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Ügyrendi, 

Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság egyetértésével a következőket rendeli el: 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

A rendelet célja 

1.§ 

(1) A rendelet célja az önkormányzat teherbíró képességének figyelembe vételével – a 

gyermekeket nevelő családok szociális biztonságának megőrzése, lakhatással kapcsolatos 

rendszeres kiadások viseléséhez támogatás nyújtása, az időskorúak megsegítése.  

 

(2) A szociális segítséget az egész család támogatására kell felhasználni és előnybe kell 

részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erősítik.  

 

 A rendelet hatálya  

2.§ 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Bőcs közigazgatási területén életvitelszerűen élő és bejelentett 

lakcímmel rendelkező  

a) magyar állampolgárokra,  

b) bevándoroltakra és letelepedettekre 

c) hontalanokra, 

d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, 

e) a szabad mozgás ás tartózkodás jogával rendelkező személyekre, amennyiben három 

hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja és Bőcs 

közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.  

(2) Bőcs Önkormányzat Képviselő-testülete  

a) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Szt.), 25. § (3) bekezdésben b) pontjában, 45. §-ában, valamint 48. §-

ában, továbbá az e rendelet 34. § (1)-(9) bekezdésekben meghatározott szociális 

hatáskörök gyakorlását Bőcs Község Önkormányzatának polgármesterre ruházza át,  

b) a szociális hatásköröket az a) pontban meghatározottakon kívül átruházza az 

Ügyrendi, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottságra.  

(3) A település támogatás igénylésének elbírálásának rendje: 

 a) az ügyfél kérelmet nyújthat be írásban a polgármesteri hivatalhoz 
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b) a kérelmet 20 napon belül kell elbírálni  

c) a polgármesteri hivatal alakszerű határozatban rögzíti a támogatás összegét, vagy 

természetbeni támogatás formáját 

d) a határozat ellen fellebbezéssel lehet élni a kézhezvételtől számított 15 napon belül, 

a fellebbezést a Bőcsi Önkormányzat Képviselő-testületéhez kell címezni, de a 

polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani. 

e) a jogerős határozat alapján a polgármesteri hivatal pénztárosa természetben átadja, 

vagy pénzben kifizeti a támogatás összegét, a határozat jogerőre emelkedését követően 

15 napon belül.  

f) a kifizetést követően 30 napon belül a polgármesteri hivatal pénzügyi csoportja 

nyilvántartja, a családsegítő szolgálat szúrópróbaszerűen visszaellenőrzi a támogatás 

felhasználását 

g) a rendkívüli támogatás elbírálásának határideje:  

 haladéktalanul illetve 10 napon belül 

 

Értelmező rendelkezések  

3. § 

(1) E rendelet alkalmazásában – ettől eltérő rendelkezés hiányában –  

a) a jövedelem, a vagyon, a család, a közeli hozzátartozó, az egyedül élő, a 

háztartás, a keresőtevékenység, az aktív korú fogalmának meghatározására az Szt. 

ide vonatkozó rendelkezési az irányadók; 

b) e rendelet III. fejezetében szabályozott szociális ellátások tekintetében családként az 

1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 19.§ (4) bekezdésben meghatározott közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozókat kell figyelembe venni; 

c) gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10. § (1) 

bekezdése szerint kiskorú; 

d) fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki 25. évét nem töltött be; 

e) természetbeni ellátás: olyan támogatás, amellyel az önkormányzat anyagi javak 

biztosításával, szolgáltatások kifizetésével nyújt segítséget; 

f) elemi kár: időjárással összefüggésbe hozható esemény – különösen árvíz, belvíz, 

szélvihar, felhőszakadás stb. -  hatására, valamint tűzeset miatt bekövetkező kár; 

 

(2) E rendeletben alkalmazásában nem minősülnek jövedelemnek az Szt. 4. § (1a) 

bekezdésben meghatározott juttatások, valamint e rendeletben szabályozott szociális 

ellátások.  

 

Ellátások formái 

4. § 

(1) A jogosult részére – az e rendeletben meghatározott feltételek szerint – 

 a) települési támogatás 

     aa) gyógyszertámogatás; 

     ab) lakásfenntartási támogatás; 

 b) gyermekek és fiatal felnőttek támogatás 

     ba) fiatalok önálló életkezdési támogatása; 

      bb) ifjúságvédelmi támogatás  

 

Megjegyzés: Módosult a rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontja Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. 

(XII.07.) önkormányzati rendeletével.   
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 c) időskorúak támogatása 

      ca) személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 e) krízis helyzet kezelése 

      da) rendkívüli települési támogatása 

 (továbbiakban együtt: szociális ellátás) nyújtható. 

 

 

Eljárási rendelkezések 

5.§ 

(1) a) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti igényeket Bőcs Község 

Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) ügyfélszolgálatán – az erre 

rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani. Az eljárás – indokolt esetben – 

hivatalból is indítható.  

b) A kérelemhez rendszeresített formanyomtatványok a rendelet 1. számú mellékeltét képezi.  

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

 a) a kérelmező személyazonosító adatait, lakcímét, tartózkodási helyét 

 b) a kért a szociális forma megnevezését, indokolását 

c) a kérelmező nyilatkozatát a vele egy háztartásban élő és ugyanarra a lakcímre 

bejelentett hozzátartozók számáról, személy adatairól, jövedelmi viszonyairól, 

melyhez az e rendeletben meghatározott igazolásokat kell csatolni 

d) szükség esetén orvosi vagy kórházi igazolást, gyógyszer költséget tanúsító igazolást  

e) indokolt esetben a terhes gondozásról szóló igazolást 

f) elemi kár esetén a helyre állítás költségeiről készített kimutatást 

(3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles – az igényelt 

támogatástól függően – a családjában, vagy háztartásában élő személyek adataira, vagyoni és 

jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat becsatolni. Köteles továbbá a 

kérelem nyomtatványon felsorolt igazolásokat – illetve ezek hivatalból történő beszerzéseihez 

szükséges hozzájárulásokat – mellékelni.  

(4) A jövedelem számításánál irányadó időszak, az igazolás módja, valamint a jövedelem 

tekintetében az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.  

(5) A jogosultsági feltételek fennállását, a rokkantságot, a fogyatékosságot, 

munkanélküliséget, az önkormányzattól vagy szociális intézményektől igénybe vett ellátást, 

közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a Polgármesteri Hivatalnál, az 

önkormányzat intézményeinél vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával kell 

igazolni.  

 

6.§ 

(1) Az e rendelet 16. §-ában szabályozott szociális ellátás kivitelével, az igénylők szociális, 

vagyoni körülményeinek feltárása érdekében a szociális ellátásra való jogosultság elbírálása 

során környezettanulmányt készíthető.  

(2) A környezettanulmány az elkészítésétől számított három hónapig érvényes.  

(3) A tényállás tisztázása érdekében háziorvosi, szakorvosi, védőnői, pedagógiai vélemény, 

javaslat kérhető. A vagyoni körülmények további tisztázása érdekében a kérelmezőre és vele 

azonos lakcímen együtt lakó közeli hozzátartozóra vonatkozóan – hozzájáruló nyilatkozatok 

alapján – további információk beszerezhetőek. Az adatok beszerzéséhez szükséges 

hozzájáruló nyilatkozatokat – a rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon – a kérelmező 

köteles beszerezni és az eljáró hatóságnak átadni.  
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7. § 

(1) A támogatás megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai 

az irányadók.  

(2) A házastársak akkor tekinthetők külön élőknek, ha lakcímük különböző.  

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Sztv. az irányadó. 

 

 

8.§ 

(1) A kérelmezőt – a lakásfenntartási támogatás kivételével – a havi rendszerességgel  

folyósított szociális ellátások a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illetik meg.  

(2) A lakásfenntartási támogatás kezdő időpontja október első napja. Amennyiben a kérelem 

ezt követően körül benyújtására, úgy a kezdő időpont a benyújtás hónapjának első napja.  

(3) A lakásfenntartási támogatás október 1. – március 31. közötti időszakra, a 

gyógyszertámogatás 1 évre állapítható meg, a gyermekvédelmi kedvezmény, valamint az 

ifjúságvédelmi támogatás augusztus 31. napjáig kerül megállapításra.  

(4) Ha a jogosultság az ellátás folyósításának időtartama alatt szűnik meg, a megszűnés 

hónapjában a támogatást teljes összegben kell folyósítani.  

(5) A rendszeres szociális ellátásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a 

korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnése hónapjában is benyújtható. Ebben az 

esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell 

megállapítani.  

 

 

9. § 

(1) Az e rendeletben megállapított ellátásokat:  

  a) elsősorban természetben, 

b) készpénzben pénztári kifizetéssel,  

c) közüzemi gazdasági társaságokhoz,  

d) intézményekhez,  

e) egyéb szolgáltatókhoz történő utalással adhatóak.  

(2) A havi rendszerességgel adott szociális ellátásokat utólag, minden hónap 5-éig kell 

folyósítani.  

(3) A jogosult a jogerős határozatból eredő igényét a kifizetés esedékességétől számított hat 

hónapon belül érvényesítheti.  

 

(4) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányába, vagy e rendelet megsértésével 

nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell 

a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére 

b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték 

megfizetésére.  

(5) Az Szt. 17. § (5) bekezdés szerinti – méltányossági jogkörben – hozott döntés ellen 

fellebbezésnek helye nincs.  
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II. fejezet  

Települési támogatások 

Gyógyszertámogatások 

10.§ 

(1) Gyógyszertámogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a családjában az egy 

főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 200 %-át, egyedülélő esetében 275 %-át, azon 

családok esetében, ahol a család minden tagja betöltötte 70. életévét 300 %-át, 70 éven felüli 

egyedülélők esetében 325 %-át, feltéve, hogy  

a) az Szt. 50. § (1)-(2) bekezdése alapján közgyógyellátásra nem jogosult, és 

b) krónikus betegségére tekintettel – a kérelem benyújtását megelőző három hónapban – 

rendszeresen szedett gyógyszereinek a háziorvos és/vagy gyógyszerész által igazolt havi 

árköltsége eléri a 4.000 Ft-ot.  

(2) A támogatás összege legfeljebb havi 3.000 Ft.  

(3) A kérelemhez csatolni kell az egyéb hatóságok által kiadott közgyógyellátásra vonatkozó 

elutasító határozatot.  

 

 

Lakásfenntartási támogatás 

11. § 

(1) Lakásfenntartási támogatásban részesülhet az a személy, aki Bőcs közigazgatási területén:  

a) az ingatlanban életvitelszerűen lakik 

b) Hatályon kívül helyezve 

(2) A jogosultság megállapításánál figyelembe vehető havi nettó jövedelem nem haladhatja 

meg 

a) egyszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 250 %-át 

b) kétszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 450 %-át 

c) többszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 700 %-át, továbbá 

a háztartás tagjai egyikének sem lehet vagyona.  

(3) A támogatás elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában fűtési költségek 

viseléséhez állapítható meg.  

(4) Azon személyek esetében, akinél előrefizetős gáz – vagy áramfogyasztás mérő készülék 

működik, a lakásfenntartási támogatást elsődlegesen a készülék feltöltéséhez kell biztosítani.  

(5) A támogatás havi összege legfeljebb 5.000 Ft.  

(6) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban elő személyek és háztartások számától.  

(7) Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, albérletet és a jogerős bírói határozattal 

megosztott lakás lakrészeit.  

(8) Az önkormányzat tulajdonát képező lakás bérlője nem részesül lakásfenntartási 

támogatásban.  

 

Megjegyzés: Módosult a rendelet 11. §-a (1) bekezdése Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. 

(IX.10.) önkormányzati rendeletével.   

Megjegyzés: Hatályon kívül helyezve a rendelet 11. §-a (1) bekezdés b) pontja Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 16/2015. (XII.07.) önkormányzati rendeletével.   
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III. fejezet 

Gyermekek támogatása 

12. § 

(1) Életkezdési támogatás adható annak a gyermeknek, akinek gondozó szülője – a gyermek 

megszületése előtt legalább egy évvel már – Bőcs közigazgatási területén bejelentett 

lakóhellyel rendelkezett és akinek a nevére Start-számlát nyitottak.  

(2) Bőcs Község Önkormányzata a kincstári és természetes személy általi befizetésektől 

függetlenül a Start-számla összegét – a gondozó szülő kérelmére – egy alkalommal 10.000 Ft-

tal egészítheti ki.  

(3) Bőcs Község Önkormányzata a 12 életévtől 18 életévig terjedő időszakra biztosíthatja a 

HPV vírus elleni védőoltás költségeit, amennyiben a kérelmező az összeg 1/3-át a védőoltás 

beadása előtt kifizeti.  

 

 

Ifjúságvédelmi támogatás  

13. § 

(1) Az ifjúságvédelemi támogatás célja az óvodás korú gyermek és általános iskola, 

középfokú és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató fiatal 

felnőttek anyagi támogatása.  

(2) Természetbeni támogatásban (mikulás csomagban) részesül a Bőcs közigazgatási területén 

bejelentett lakóhellyel rendelkező óvodás és általános iskolás gyermek. A támogatás (csomag) 

értéke maximum 1.000 Ft.  

(3) Ifjúságvédelmi iskolakezdési támogatásban részesíthető az a Bőcs közigazgatási területén 

bejelentett lakóhellyel rendelkező az (1) bekezdés szerinti tanulmányokat folytató személy, 

aki a 25. életévet nem töltötte be.  

(4) Az ifjúságvédelmi támogatás összege: 4.000 Ft/év 

a) a támogatást minden év szeptember 30-ig kell kifizetni a középiskolások és a 

felsőfokú oktatási intézményben tanulók részére 

b) a bőcsi óvodás gyermekek és a Bőcsi Általános és Szakiskola, Alapfokú Művészeti 

Iskola tanulók részére minden év szeptember 30-ig kell kifizetni 

ba) a támogatást elbíráló, hatáskörrel rendelkező vizsgálni köteles azt, hogy az 

óvodás korú gyermek és az általános iskolás (szakiskolás) tanuló neveléshez, 

oktatáshoz szükséges taneszközökkel, felszereléssel rendelkezik-e? Ezt 

igazolnia kell az óvodavezető és az iskolaigazgatónak. Amennyiben a gyermek 

nem rendelkezik a gyermek a szóban forgó feltételekkel, úgy azt a Családsegítő 

Szolgálat szerzi be a támogatás összegéből és adja a gyermek szüleinek.  

c) a nem bőcsi óvodában és iskolába járó gyermek igazolás ellenében, illetve iskola 

látogatási igazolás ellenében kaphatja meg a támogatást. Továbbá a főiskolai, illetve 

egyetemi hallgatók hallgatói jogviszony igazolás ellenében kaphatják meg a 

támogatást.  

 
Megjegyzés: Módosult a rendelet III. fejezet címe Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IX.10.) 

önkormányzati rendeletével.   

 

 

 

 



7 

 

Tehetséges fiatalok támogatása 

14. § 

(1) Támogatásban részesíthető az a Bőcs közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel 

rendelkező, középiskolában, felső oktatási intézményben tanulmányt folytató diák, akinek: 

a) a tanulmányi félév végén középiskolában a tanulmányi eredménye legalább 4( az 

átlagszámításba minden tantárgy beleszámít) 

b) félévenként felsőfokú oktatási intézmény nappal tagozatán tanulmányt folytató 

hallgató első alap és mesterképzés esetén eredménye legalább 3.5 (a tanulmányi 

eredményt a felsőoktatási intézményben tanulmányt folytató hallgató esetében a 

NEPTUN felületről a Polgármesteri Hivatal eljáró ügyintézője előtt kinyomtatott 

leckekönyv index sorát kell elfogadni)  

c) lakcím eltérés esetén az Ügyrendi, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság egyedi döntés 

alapján hoz határozatot. 

(2) A támogatási kifizetés feltételei: 

a) a támogatási időszak félévente 

b) a támogatás összege középiskolás esetén 6.000 Ft/hó, felsőfokú oktatási 

intézményben hallgató esetén 12.000 Ft/hó 

       c) középiskolás köteles igazolni tanulmányait iskolalátogatási igazolással 

d) felsőfokú intézményben tanulmányt folytató hallgató, hallgatói jogviszonyról szóló 

igazolást köteles becsatolni 

(3) A támogatás odaítélése céljából az önkormányzat félévente pályázati felhívást tesz közzé a 

helyben szokásos módon, amely tartalmazza a támogatás célját, annak feltételeit és a pályázat 

benyújtásának határidejét és helyét. A rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a pályázat 

teljes terjedelmét. 

(4) A támogatás folyósításáról a jegyző gondoskodik.  

a) a támogatást középiskolai tanuló esetén a törvényes képviselő (szülő) számára kell 

kifizetni, felsőfokú intézményben hallgató esetén a hallgató részére kell kifizetni.  

(5) A Bőcsi Általános és Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola igazgató az I-VIII. 

osztályban kiváló teljesítményt nyújtó tanulók közül a 8. osztály befejezését követően 

jutalmazásra javasolhat az önkormányzat felé. Jutalmat a polgármester adja át az évzáró 

ünnepélyen. A jutalom összege 60.000 Ft/fő. 

 

IV. fejezet  

Időskorú állampolgárok támogatása 

15. § 

(1) Pénzbeli támogatás állapítható annak a Bőcs közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel 

rendelkező 60. életévet betöltő személynek az alábbiak szerint:  

 a) a támogatás évente egy alkalommal adható, melynek összege 3.000 Ft/fő. 

b) a támogatás megállapítása a polgármesteri hivatal kimutatása alapján történik 

c) kifizetési időpontja minden év december 15-ig  

 

 
Megjegyzés: Módosult a rendelet 14. §-a (1) bekezdése Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. 

(IX.10.) önkormányzati rendeletével.   

Megjegyzés: Módosult a rendelet 14. §-a (3) bekezdése Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. 

(IX.10.) önkormányzati rendeletével.   
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Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

Bőcsi Családsegítő Központ 

16.§ 

(1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 

átmenti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen  

a) koruk, 

b) egészségi állapotuk, 

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

d) szenvedélybetegségük, vagy 

e) hajléktalanságuk miatt. 

(2) Kora miatt étkeztetésre jogosult, aki 60. életévét betöltötte.  

(3) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni, 

a) akinek a családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb  

összegének a 310 %-át nem haladja meg.  

 

17.§ 

(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 

lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, 

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 

b) az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, 

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtást.  

(2) a házi segítségnyújtás igénybe vétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek 

egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását.  

(3) Az étel házhoz szállítása a házi segítségnyújtás keretében is történik. 

 

18. § 

(1) Családsegítés keretében a szociális vagy mentálhigiénés problémák, egyéb krízishelyzet 

miatt segítségre szoruló családok személyek részére biztosítani kell 

a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 

b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeli ellátásokhoz, szociális 

szolgáltatásokhoz való hozzájárulás megszervezését, 

c) a családgondozást, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítését 

d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,  

e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 

problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a 

pszichiátriai betegek, a kábítószer problémákkal küzdők és családtagjaik részére tanácsadás 

nyújtását, 

f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló és nehéz helyzetben lévő családokat segítő 

szolgáltatásokat. 

 

19.§ 

(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a saját otthonukban élő, 

egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék használatára 

képes személyek 

a) jelzőkészülékkel való ellátását,  

b) segélyhívása esetén a gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,  
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c) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges intézkedések 

azonnali megtételét, 

d) szükség esetén egészségügyi vagy további szociális ellátás kezdeményezését.  

(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan 

rászorultak a Szt. 65. § (4) bekezdésében meghatározott személyeket kell tekinteni.  

 

20. § 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kérelem 

alapján biztosítható. 

(2) A jogosult kérelme nélkül az intézményvezető döntése alapján hivatalból, illetőleg 

egészségügyi szolgálat, más szociális intézmény, szolgáltató kezdeményezésére biztosítható 

a) az étkeztetés 

b) a házi segítségnyújtás 

feltéve, hogy jogosult az ellátásra a megállapodást megköti.  

 

21. § 

(1) Az ellátás iránti kérelem az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez, 

a) étkeztetés és családsegítés igénylése esetén Bőcsi Családsegítő Központ vezetőjéhez, 

b) házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénylése esetén a Miskolci 

Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (3530 Miskolc, Arany J. u. 

37.) vezetőjéhez  

nyújtható be.  

22. § 

(1) Az ellátás iránti kérelem írásban terjeszthető elő a 21. §-ban meghatározott 

intézményeknél.  

 

 

23. § 

(1) A kérelemnek tartalmaznia kell,  

a) igényelt ellátási formát,  

b) az igénylő és a vele közös háztartásban élő hozzátartozók személyi adatait,  

c) az igénylő és a vele közös háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi viszonyait,  

(2) A kérelemhez mellékelni kell 

a) a kérelmező és a vele közös háztartásban élő hozzátartozók 6 havi nett átlagjövedelméről 

az igazolást, 

b) étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénylése esetén – 

amennyiben a jogosultság alapja nem az életkor – az egészségi állapot igazolásra a háziorvos 

igazolása, vagy kórházi zárójelentés, 

c) fogyatékosság igazolására a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozat, 

vagy orvosi javaslat, 

d) pszichiátriai betegség és szenvedélybetegség igazolására szakorvosi igazolás, 

szakvélemény.  

 

24. § 

(1) Az alapszolgáltatások intézményi térítési díját a képviselő-testület évente rendelettel 

állapítja meg.  

(2) Az intézményi térítési díjak összegét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.  
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25. § 

(1) Az étkeztetés és az étel házhozszállításának személyi térítési díját a (2) bekezdés 

rendelkezési alapján a Családsegítő Központ vezetője állapítja meg. 

(2) Az étkezés, valamint az étel házhozszállításának személyi térítési díjait a 3. számú 

melléklet tartalmazza. A Ft-ban kifejezett jövedelemsávok és napi térítési díjak alapja az 

öregségi nyugdíjminimum  

26. § 

(1) Az étkeztetés és a házhozszállítás esetében fizetendő térítési díjat az ellátott által 

meghatározott napokra, de a tényleges igénybevétel alapján utólag kell megfizetni.  

(2) Ha az eltátott a szolgáltatási valamely okból nem kívánja igénybe venni, azt az intézmény 

vezetőjének az étkezési napot megelőző munkanap 12 óráig be kell jelenteni. A bejelentés 

elmulasztása esetén az adott napra a térítési díjat meg kell fizetni. A lemondott napokra az 

ellátott mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.  

(3) Az (1) bekezdésbe nem tartozó szolgáltatások esetén a személyi térítési díjat a tényleges 

igénybevétel alapján utólag kell megfizetni.  

27. § 

Hatályon kívül helyezve 

 

28. § 

Hatályon kívül helyezve 

 

 

29. § 

(1) A felülvizsgálatra e rendelet felhatalmazása alapján az intézmény vezetője jogosult.  

30. § 

(1) Köteles az intézményvezetője a személyi térítési díjat felülvizsgálni  

 a) minden év április 30. napjáig, az év eleji nyugdíjközlések alapján 

 b) az intézményi térítési díjak változása esetén, a tárgyban alkotott önkormányzati 

rendelet hatályba lépésétől számított 30 napon belül 

c) ha az ellátott jövedelme olyan mértékben csökken, hogy a fizetési kötelezettségének 

nem tud eleget tenni 

d) az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át 

meghaladó mértékben növekedett. 

31. § 

Az alapellátásokért fizetendő térítési díj esetén a jövedelemmel nem rendelkező, az 

alapellátást igénybe vevő személy esetében térítésmentesen biztosítható az alapellátás.  

 

 
Megjegyzés: Hatályon kívül helyezve a rendelet 27. §-a Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. 

(XII.07.) önkormányzati rendeletével.   

Megjegyzés: Hatályon kívül helyezve a rendelet 28. §-a Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. 

(XII.07.) önkormányzati rendeletével.   
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Temetési segély (támogatás) 

32. § 

(1) Temetési segély annak adható, aki a (2) bekezdés feltételeinek megfelel. 

(2) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat 

fénymásolatát, valamint a temetés költségeiről a kérelmező, vagy a vele egy háztartásban élő 

családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát. Ezen számlákat a kérelmező részére 

vissza kell adni. A megállapított segély összegét, vagy a kérelem elutasításának tényét, illetve 

a határozat számát a Polgármesteri Hivatal a számlákra rávezeti. 

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 200.000,-Ft. 

(4)  A temetési segély összege 25.000,-Ft. 

(5) Hatályon kívül helyezve 

 

Köztemetés 

33. § 

(1) A polgármester a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül elrendelheti az 

elhunyt személy közköltségen történő eltemetetését, ha: 

a) nem lelhető fel az eltemetetésre köteles személy 

b) az eltemetésre köteles személy, az eltemetetésről nem gondoskodik 

(2)  Közköltségen elsősorban hamvasztásos temetés, a hozzátartozó, vagy az elhalt eltérő 

rendelkezése esetén,- a költség különbözet hozzátartozó általi viselés mellett koporsós temetés 

is elrendelhető.  

(3) A köztemetés költsége magába foglalja az egészségügyi intézményben végzett halott 

kezelési tevékenység és a halott szállítás díját is.   

(4) Az önkormányzat:  

 a)  a költséget hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti  

 b)  az eltemetetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi  

(5) A köztemetés költségének megtérítésére a polgármester méltányosságból részletfizetést 

engedélyezhet, illetve részben vagy egészben eltekinthet a költségek kifizetésétől, ha a 

kötelezet családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. 

(6) A köztemetés költsége 85.000.- Ft.  

 

V. fejezet 

Krízis helyzet kezelése 

Rendkívüli települési támogatás 

34. § 

(1) Rendkívüli települési támogatást meg kell állapítani annak a személynek, akinek a 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át. 

(2) Jövedelmi helyzetre tekintet nélkül kell megállapítani a szociális ellátás (3) bekezdés d) 

pontjában szabályozott esetben.  

(3) A rendkívüli támogatás alkalmi jelleggel állapítható meg a különösen az alábbi esetekben: 

a) a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül diagnosztizált súlyos betegség 

esetében a gyógyítással, kórházi tartózkodással járó többletköltségekhez, egyéb 

egészségügyi problémák megoldásához 

 

Megjegyzés: Módosult a rendelet 32. §-a (1) bekezdése Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. 

(XII.07.) önkormányzati rendeletével.   

Megjegyzés: Hatályon kívül helyezve a rendelet 32. §-a (5) bekezdése Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2015. (XII.07.) önkormányzati rendeletével.   
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b) regisztrált munkanélküliek esetében a munkavállalás elősegítéséhez hozzájárulás 

(pl. állásinterjúhoz) évente egy alkalommal, 

c) hatályon kívül helyezve 

d) a lakásban elemi kár következtében súlyos, lakhatás elemi feltételeit veszélyeztető 

kár keletkezett, és átmenetileg vagy tartósan a kérelmező és családja létfenntartása 

veszélybe került,  

 e) előrefizetős áramfogyasztást, gázfogyasztást mérő készülék felszerelése, 

f) a Gyámhivatal által nevelésben vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz a 

kapcsolattartás jogosult szülő részére, 

g) egy év alatti gyermekek egészséges fejlődésének biztosításához – vitaminok, 

tápszer pótláshoz – a védőnő és gyermekorvos ajánlása alapján.  

(4) A rendkívüli települési támogatás összege: 

a) a (3) bekezdés a), b), c), e), f), g) pontjában szabályozott esetben legfeljebb 10.000 

Ft 

b) a (3) bekezdés d) pontjában szabályozott esetben – a keletkezett kár nagyságától 

függően – legfeljebb 100.000 Ft.  

(5) A rendkívüli települési támogatás összege – a (3) bekezdés d) pontjában szabályozott 

kivételével – családonként nem haladhatja meg évente a 20.000 Ft-ot.  

(6) A (3) bekezdés c) pontjában szabályozott esetben a kérelem benyújtásának határideje a 

haláleset bekövetkeztét követő 90 nap, a (3) bekezdés d) pontjában szabályozott esetben a 

káresemény bekövetkeztét követő 60 nap.  

(7) A (3) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben rendkívüli települési támogatás 

ugyanazon lakásra és ugyanazon elemi kárra tekintettel egy alkalommal állapítható meg.  

(8) A (3) bekezdés g) pontja alapján megállapított támogatás a védőnő részére kerül 

kifizetésre. Az összeg felhasználásról számlákat csatol be az elszámoláshoz.  

(9) Csak kivételes méltánylást érdemlő esetben részesülhet rendkívüli települési támogatásban 

az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az (1) 

bekezdésben előírt jövedelemhatárt.  

 

VI. fejezet 

Szociális ellátások egyéb feltételei 

35.§  

(1) Az aktív korúak ellátása keretében a támogatásra való jogosultság egyéb feltétele a 

rendezett lakókörnyezet biztosítása.  

(2) Rendezett a lakókörnyezet akkor, ha 

a) a kérelmező vagy a jogosult az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és az 

ahhoz tartozó udvar, kert, előkert tiszta, rendezett, higiénés állapotában alapján 

fertőzés veszély nem áll fenn 

b) folyamatos tisztítása, szükség szerinti gyakoriságú fűnyírás, gyommentesítés 

biztosított  

c) a lakásban vagy házban, az ahhoz tartozó udvaron a szemétgyűjtésre, tárolásra 

rendelkezésre áll a hulladéktároló edény, biztosítva van az illemhely rendeltetésszerű 

használata,  

d)  az ingatlan előtti járda melletti zöld sáv, az épület előtti terület 10 méretes körzete, 

tiszta, rendezett 

 
Megjegyzés: Hatályon kívül helyezve a rendelet 34. §-a (3) bekezdése c) pontja Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 14/2015. (IX.10.) önkormányzati rendeletével.   
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VII. fejezet 

Záró rendelkezések 

36.§ 

 

(1) E a rendelet a kihirdetést követően 2015. március 01. napján lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének: 

a) a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 19/2007.(X.31.) rendelete 

b) az önkormányzati segélyről szóló 18/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete 

c) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési 

díjakról szóló 11/2007.(IV.26.) rendelete 

d)közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató tehetséges fiatalok pénzbeli támogatásáról szóló 

23/2008.(VII.03.) rendelete 

e) a Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló 9/2014.(V.22.) rendelete 

 

 

 

Bőcs, 2015. február 26.  

 

 

               Nagy László s.k.                                               Török Barnabás s.k. 

      polgármester                 c. főjegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

KÉRELEM 

települési gyógyszertámogatás megállapításához 

 

A nyomtatványt kérjük olvashatóan kitölteni. 

 

Alulírott………………………………………………………………..(név)  

/szül.hely.:…………………………………………….., szül.idő:……………………………………., 

szül.név:………………………………………….……, TAJ:…………………………..…………….,     

anyja neve:………………………………………………………/ 

Bőcs, ………………………………………. utca …………………… szám alatti lakos azzal a 

kéréssel fordulok Bőcs Község Önkormányzata Ügyrendi, Sport, Egészségügyi és Szociális 

Bizottságához, hogy részemre települési gyógyszertámogatást állapítson meg.  

 

Indokaim: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Nyilatkozatok: 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelemben foglalt közölt adatok és nyilatkozataim 

a valóságnak megfelelnek.  

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy 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), 

 

Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt 

adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt 

áthúzással törölni!) 

 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 

felhasználásához, kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a közölt adatokat a polgármesteri hivatal 

számítógépes nyilvántartásában felhasználhassa. 
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Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények 

megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet. 

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört 

gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – 

ellenőrizheti.  

 

Mellékletek:  

1. jövedelem igazolás(ok) 

2. gyógyszer költséget igazoló bizonylatot 

3. egyéb hatóságok által kiadott közgyógyellátásra vonatkozó elutasító határozatot 

 

 

 

Bőcs, ………………………….. 

 

 

 

        ……………………………….. 

         kérelmező 
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 KÉRELEM  

települési lakásfenntartási támogatás megállapítására 

 

A nyomtatványt kérjük olvashatóan kitölteni, illetve a megfelelő válaszokat aláhúzni, bekarikázni 

szíveskedjen. 

 

I. Kérelmező adatai: 

 

1. Kérelmező neve: …………………………………………………………………………… 

2. Kérelmező leánykori neve: ………………………………………………………………… 

3. Kérelmező Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………… 

4. Adóazonosító jele: ………………………………………………………………………….. 

5. Kérelmező születési helye, ideje: …………………………………………………………... 

6. Kérelmező anyja neve: ……………………………………………………………………... 

7. Kérelmező családi állapota: 

a) egyedülálló 

b) házasságban él 

c) élettárssal él 

d) különváltan él 

e) elvált 

f) özvegy 

8. Kérelmező állandó lakcíme: 

…………… irányító szám ……………………………………………. helység 

…………………… utca …………………….. hsz. ……… em. ……………….. ajtó 

8.1. Kérelmező tartózkodási helye:  

 

…………… irányító szám ……………………………………………. helység 

…………………… utca …………………….. hsz. ……… em. ……………….. ajtó 

 

9. Kérelmező állampolgársága: ……………………………………………………………….. 

 

 

10. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

a) szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

b) EU kék kártyával rendelkező, vagy 

c) bevándorolt/letelepedett, vagy 

d) menekült/oltalmazott/hontalan. 

 

11. Kérelmező telefonszáma: …………………………………………………………………... 
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II.1.Közös háztartásban élők adatai: 

 

Név  Szül.hely, idő  Anyja neve              rokoni kapcsolat 

              megjelölése 

 

1.………………………………………………………………………………………………… 

 

2.………………………………………………………………………………………………… 

 

3.………………………………………………………………………………………………… 

 

4.………………………………………………………………………………………………… 

 

5.………………………………………………………………………………………………… 

 

6.………………………………………………………………………………………………… 

 

7………………………………………………………………………………………………… 

 

8………………………………………………………………………………………………… 

 

9………………………………………………………………………………………………… 

 

10……………………………………………………………………………………………… 

 

II.2. Jövedelmi adatok: 

 

 A jövedelmek típusai  A 

kérelmező  

jövedelme 

 B 

kérelmezővel  

közös 

háztartásban  

élő házastárs  

(élettárs) 

jövedelme 

 C 

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 értékesítéséből 

származó jövedelem 

            

 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

            

 5. A gyermek ellátásához és gondozásához 

kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, 

GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, 

árvaellátás) 

 

            

 6. Járási Hivatal, Munkaügyi szervek által 

folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 
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 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem             

 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból származó jövedelem, kis összegű 

kifizetések stb.) 

            

 9. Összes bruttó jövedelem             

 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege             

 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege             

 12. Munkavállalói járulék összege             

 13. A család összes nettó jövedelme [9-

(10+11+12)] 

            

 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő 

tényezők (tartásdíj összege) 

            

              

 15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI!  

Önkormányzat által folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4. § 

(1) bek. i) pontja] 

            

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó. 

 

 

III. Lakásviszonyok 

 

A támogatással érintett lakás nagysága: ……………….m 2 

 

A lakásban tartózkodás jogcíme: ………………………………………………… 

 

Fűtési mód:……………………………………………………………………….. 

 

Rendelkezik-e előrefizetős gáz- vagy árammérővel? (Kérem aláhúzni.) 

 

Ha igen, akkor a mérőóra azonosítószáma: ……………………………………….. 

 

 

 

IV.Nyilatkozatok: 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelemben foglalt közölt adatok és nyilatkozataim 

a valóságnak megfelelnek.  

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy 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), 

 

Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt 

adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt 

áthúzással törölni!) 

 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 

felhasználásához, kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a közölt adatokat a polgármesteri hivatal 

számítógépes nyilvántartásában felhasználhassa. 
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Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények 

megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet. 

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört 

gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – 

ellenőrizheti.  

 

 

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

 

 

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

                                                                      kérelmező vagy törvényes képviselőjének aláírása 

 

 

 

Mellékletek:  

1. jövedelem igazolás(ok) 

2. lakásnagyság igazolás 

3. 16 évet betöltött gyermeknek iskolalátogatási igazolás 

 

Bőcs, ………………………….. 

 

 

 

        ……………………………….. 

         kérelmező 
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 KÉRELEM  

temetési segély megállapításához 

 

A nyomtatványt kérjük olvashatóan kitölteni. 

 

Alulírott………………………………………………………………..(név)  

/szül.hely.:…………………………………………….., szül.idő:……………………………………., 

szül.név:………………………………………………, TAJ:……………..………………………….,     

anyja neve:………………………………………………………/ 

Bőcs, ………………………………………. utca …………………… szám alatti lakos azzal a 

kéréssel fordulok Bőcs Község Önkormányzata Polgármesteréhez, hogy részemre temetési segélyt 

állapítson meg …………………………………………………………………….. (név) elhunyt 

személy temetési költségeihez való hozzájárulásként.  

Nyilatkozatok: 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelemben foglalt közölt adatok és nyilatkozataim 

a valóságnak megfelelnek.  

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy 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), 

 

Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt 

adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt 

áthúzással törölni!) 

 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 

felhasználásához, kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a közölt adatokat a polgármesteri hivatal 

számítógépes nyilvántartásában felhasználhassa. 

 

Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények 

megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet. 

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört 

gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – 

ellenőrizheti.  

Mellékletek:  

1. jövedelem igazolás(ok) 

2. temetési költségeiről – a kérelmező vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére- 

kiállított számla eredeti példánya,  

3. halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata 

 

 

Bőcs, ………………………….. 

        ……………………………….. 

         kérelmező 

 



21 

 

 KÉRELEM  

rendkívüli települési megállapításához 

 

A nyomtatványt kérjük olvashatóan kitölteni. 

 

Alulírott………………………………………………………………..(név)  

/szül.hely.:…………………………………………….., szül.idő:……………………………………., 

szül.név:………………………………………………, TAJ:……………..………………………….,     

anyja neve:………………………………………………………/ 

Bőcs, ………………………………………. utca …………………… szám alatti lakos azzal a 

kéréssel fordulok Bőcs Község Önkormányzata Polgármesteréhez, hogy részemre rendkívüli települési 

támogatást állapítson meg az alábbi okok miatt: 

 a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül diagnosztizált súlyos betegség esetében a 

gyógyítással, kórházi tartózkodással járó többletköltségekhez, egyéb egészségügyi problémák 

megoldásához 

 regisztrált munkanélküliek esetében a munkavállalás elősegítéséhez hozzájárulás (pl. 

állásinterjúhoz) évente egy alkalommal, 

 a lakásban elemi kár következtében súlyos, lakhatás elemi feltételeit veszélyeztető kár 

keletkezett, és átmenetileg vagy tartósan a kérelmező és családja létfenntartása veszélybe 

került,  

 előrefizetős áramfogyasztást, gázfogyasztást mérő készülék felszerelése, 

 a Gyámhivatal által nevelésben vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz a 

kapcsolattartás jogosult szülő részére, 

 egy év alatti gyermekek egészséges fejlődésének biztosításához – vitaminok, tápszer pótláshoz 

– a családgondozó ajánlása alapján.  

 

 

Indokaim: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Nyilatkozatok: 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelemben foglalt közölt adatok és nyilatkozataim 

a valóságnak megfelelnek.  
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Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy 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), 

 

Kijelentem, hogy az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt 

adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt 

áthúzással törölni!) 

 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 

felhasználásához, kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a közölt adatokat a polgármesteri hivatal 

számítógépes nyilvántartásában felhasználhassa. 

 

Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények 

megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet. 

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört 

gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – 

ellenőrizheti.  

 

Mellékletek:  

1. jövedelem igazolás(ok) 

2. Az indok alátámasztására szolgáló igazolás(ok): 

keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolás, a helyreállítás költségeiről készítet 

kimutatás,  gyámhatósági határozat, egyéb az okot alátámasztó igazolás, nyilatkozat 

 

 

Bőcs, ………………………….. 

 

 

 

        ……………………………….. 

         kérelmező 
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 2. sz. melléklet 

 

 

Az intézményi térítési díjak összege 2013. április 1-től 

 

 

(1) Étkeztetés intézményi térítési díja:     Ft + ÁFA / ebéd 

(2) A szociálisan nem rászorult által igénybevett étkeztetés díjaként az önköltségnek 

megfelelő díjat  Ft + ÁFA  /ebéd köteles megfizetni az igénybe vevő. Szociálisan nem 

rászorult által igénybevett étkeztetés házhozszállítás díja  Ft +  ÁFA 

(3) Házi segítségnyújtás: 

a) 0-56.000,- Ft jövedelem esetén     Ft/óra térítési díj 

b) 56.001,- Ft-tól – 75.000,- Ft-ig     Ft /óra térítési díj 

c) 75.001,- Ft-tól        Ft /óra térítési díj 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet 

 

Jövedelmi sávok Étkezés térítési díja Étkeztetés 

házhoz 

szállítási díja 

Öregségi 

nyugdíjminimum 

%-ában 

2014. évben 

érvényes 

öregségi 

nyugdíjminimum 

alapján 

Napi egyszeri 

étkezés díja az 

alapdíj %-ában 

Napi egyszeri 

étkezés 

intézményi 

térítési díja Ft-

ban (kerekítve) 

A szociális 

étkeztetés 

házhoz szállítási 

díja Ft-ban 

(kerekítve) 

0-180 1-51.300 Ft-ig   Ft 

 

 Ft 

 

180-230 51.301- 

65.550 Ft-ig 

  Ft 

 

 Ft 

 

230-270 65.551- 

76.950 Ft-ig 

  Ft 

 

 Ft 

 

270-310 76.951- 

88.350 Ft-ig 

  Ft 

 

 Ft 

 

310- 88.351 Ft-tól   Ft 

 

 Ft 
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4. számú melléklet 

 

Pályázati felhívás 
 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők 

tanulmányainak támogatására. 
 

…..-os tanév ... félévére 
 

A pályázatot azok a középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezők nyújthatják be, akik 

 

1. Bőcsi lakcímmel rendelkeznek és életvitelszerűen Bőcsön laknak 

2. Nappali tagozaton gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában tanulmányaik második 

félévétől, amennyiben a tanulmányi átlaguk a 4,0-át meghaladja  

 

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalban igényelhető Pályázati űrlapon kell beadni. 

A pályázathoz csatolni kell: 

1. A tanulmányok folytatását, valamint a tanulmányi eredményt igazoló dokumentumokat 

(iskolalátogatási igazolás és középiskolai bizonyítvány másolat) 

2. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy személyes adatait a pályázatokat elbíráló 

bizottság az eljárás során megismeri. 

 

A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület Ügyrendi, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

dönt. 

 

A támogatás mértéke havi 6.000.- Ft, folyósításáról a jegyző gondoskodik. 

A támogatást a pályázó törvényes képviselője, illetve nagykorú pályázó esetén a pályázó számára kell 

kifizetni. A törvényes képviselő, illetve a támogatott írásbeli kérelmére a tanulmányi félévre járó 

pénzbeli támogatás egy összegben is folyósítható. 

 

A támogatott köteles a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni, ha a támogatás folyósításának időszaka 

alatt tanulmányait befejezi. 

 

Az Ügyrendi, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottsága a támogatás megszüntetéséről intézkedik, 

ha a támogatott: 

- nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének 

- a támogatás elnyerése, illetve megtartása érdekében valótlan adatokat közölt 

- tanulmányait befejezte.  

 

Az Ügyrendi, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottsága hiányos pályázat esetén a pályázót 

hiánypótlásra hívja fel. A felhívás ellenére hiányosan benyújtott pályázatokat a bizottság elutasítja. 

 

A pályázatot Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete tanulmányi félévenként írja ki. 

 

A …..-os tanév második félévére a támogatás benyújtásának határideje: 

…… 

 

A pályázatokat a Bizottság ……... napig bírálja el és erről a pályázót határozat formájában írásban 

értesíti. 
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Pályázati felhívás 
 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

felsőoktatási intézményben  nappali tagozaton hallgatói jogviszonnyal rendelkezők 

tanulmányainak támogatására. 

….-os tanév I. félévére 
A pályázatot azok a hallgatók nyújthatják be, akik 

3. Bőcsi lakcímmel rendelkeznek. 

4. Első diploma megszerzése érdekében felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytatnak, 

az első évfolyam első félévének sikeres befejezését követően, ha a tanulmányi átlaguk a 3,5-öt 

meghaladta. (átlag = érdemjegyek összegét elosztjuk a darabszámmal) 

5. Amennyiben jelenleg kezdték a felsőfokú tanulmányokat, akkor a középiskola utolsó évében 

kapott bizonyítvány a 3,5-öt meghaladta. 

 

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalban igényelhető Pályázati űrlapon kell beadni. 

A pályázathoz csatolni kell: 

3. A tanulmányok folytatását, valamint a tanulmányi eredményt igazoló dokumentumokat 

 hallgatói jogviszony igazolás, amely tartalmazza a tanulmányok befejezésének várható 

időpontját 

 az első évfolyam első félévére a középiskola utolsó évében kapott bizonyítvány másolata 

 a tanulmányi eredményt a felsőoktatási intézményben tanulmányt folytató hallgató esetében 

a NEPTUN felületről a Polgármesteri Hivatal eljáró ügyintézője előtt kinyomtatott 

leckekönyv index sora igazolja 

 amennyiben a jogviszony igazoláson mesterképzés megnevezés is szerepel, kérek írásbeli 

nyilatkozatot arról, hogy ténylegesen az első diploma megszerzése folyik 

4. Aláírással nyilatkozni arról, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy személyes adatait a 

pályázatokat elbíráló Bizottság az eljárás során megismeri. 

 

A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület Ügyrendi, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

dönt. 

 

A támogatás mértéke havi 12.000.- Ft, folyósításáról a jegyző gondoskodik. 

A támogatást a pályázó számára kell kifizetni. A támogatott írásbeli kérelmére a tanulmányi félévre 

járó pénzbeli támogatás egy összegben (60.000,-Ft ) is folyósítható. 

A támogatott köteles a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni, ha a támogatás folyósításának időszaka 

alatt tanulmányait halasztja, vagy befejezte. 

 

Az Ügyrendi, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottsága a támogatás megszüntetéséről intézkedik, 

ha a támogatott: 

- nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének 

- a támogatás elnyerése, illetve megtartása érdekében valótlan adatokat közölt 

- tanulmányait befejezte.  

 

Az Ügyrendi, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottsága hiányos pályázat esetén a pályázót 

hiánypótlásra hívja fel. A felhívás ellenére hiányosan benyújtott pályázatokat a bizottság elutasítja. 

A pályázatot Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tanulmányi félévenként írja ki. 

 

A …..-os tanév második félévére a támogatás benyújtásának határideje: 

…. 

A pályázatokat a Bizottság ….. napig bírálja el és erről a pályázót határozat formájában írásban 

értesíti. 

 


