Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (X.5.) önkormányzati
rendelete
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, 48.§
(4) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés, d), és g) pontjában, kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdésének
8. pontjában és a 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Hatásköri és eljárási szabályok
1. §
Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a
polgármesterre ruházza át:
a)
e rendeletben megállapított szociális ellátások megtérítésének elrendelése, annak mérséklése,
vagy elengedése
b)
a 4. §-ban meghatározott lakhatási támogatás,
c)
az 5. §-ban meghatározott idősek támogatása
d)
a 6. §-ban meghatározott tanévkezdési támogatás,
e)
a 7. §-ban meghatározott házasságkötési támogatás,
f)
a 8. §-ban meghatározott születési támogatás,
g)
a 9–13. §-ban meghatározott rendkívüli települési támogatás,
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h)
a 14. §-ban meghatározott ünnepi támogatás,
i)
a 15. §-ban meghatározott köztemetés költségeinek megtérítése kötelezettség alóli mentesség,
j)
a 16. §-ban meghatározott szociális célú tűzifa támogatás
hatásköreit.
2. §
(1) E rendeletben szabályozott ellátások megállapítása iránti kérelmet – a 5. §, 6. § és 14. §
kivételével - a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) A nyomtatványhoz csatolni kell az e rendeletben előírt szükséges mellékleteket.
(3) A kérelmet postai úton, vagy személyesen az önkormányzat hivatalánál kell benyújtani. A
kérelmek elektronikus úton is benyújthatók.
(4) A formanyomtatványok beszerezhetőek az önkormányzat hivatalánál ügyfélfogadási időben,
vagy elérhetőek, letölthetőek az önkormányzat - www.anarcs.hu – honlapjáról.
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Az 1. § h) pontja az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 10.) önkormányzati
rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
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(5) A kérelmeket a döntés meghozatalára az önkormányzati hivatal készíti elő.
(6) A kérelemben foglaltak ellenőrzése céljából az önkormányzati hivatal az érintett önkormányzati
intézmények bevonásával környezettanulmányt készíthet.
(7) A rendszeres pénzellátás folyósítása, valamint a rendkívüli pénzbeli települési támogatás
kifizetése lakossági folyószámlára utalással vagy postai utalványon történik.
(8) A havi rendszerességgel megállapított pénzbeli ellátás a kérelem benyújtása hónapjának első
napjától illeti meg a kérelmezőt.
(9) A rendszeres ellátásra való jogosultságot meg kell szűntetni ha:
a)
a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy jogosultságot kizáró körülmény következett
be,
b)
a jogosult azt kéri,
c)
a jogosult meghalt.
(10) A (9) bekezdés szerinti megszűntetés időpontja a megszűntetésre okot adó körülmény
bekövetkezése hónapjának utolsó napja.
(11) Ha a hatáskör gyakorlója a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, és
annak visszafizetése a kötelezett megélhetését veszélyezteti, akkor:
a)
50%-ban mentesíthető az, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, egyedül élő esetén 400%-át,
b)
100%-ban mentesíthető az, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén 300%-át.
c)
Az a) és b) pontban foglaltakon túl a részbeni és egészbeni mentesítés feltétele, hogy a
visszafizetésre kötelezett személy vagyonnal nem rendelkezik.
(12) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmak, kérdések vonatkozásában a magasabb rendű
szociális, gyermekre tekintettel megállapított ellátás vonatkozásában pedig a magasabb rendű
szociális és gyermekvédelmi tárgyú jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
2. A szociális és gyermekvédelmi ellátások formái
3. §
(1) Anarcs Község Önkormányzata a szociális gondoskodás keretében az alábbi ellátásokat nyújtja:
a)
települési támogatás
b)
köztemetés
c)
szociális célú tűzifa támogatás
d)
személyes gondoskodást nyújtó ellátások
(2) Települési támogatás keretében igényelhető
a)
lakhatási támogatás
b)
idősek támogatása,
c)
tanévkezdési támogatás,
d)
házasságkötési támogatás,
e)
születési támogatás,
f)
rendkívüli települési támogatás
g)
egyszeri karácsonyi támogatás
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(3) A képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások közül
az alábbiakat biztosítja:
a)
étkeztetés,
b)
házi segítségnyújtás,
c)
családsegítés,
d)
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
e)
idős és demens betegek nappali ellátása,
f)
nappali ellátás fogyatékos személyek részére,
g)
hajléktalanok átmeneti szállása
h)
gyermekjóléti szolgáltatás
i)
gyermekek napközbeni ellátása
j)
gyermekek átmeneti gondozása
(4) A Képviselő-testület a szociálisan rászorultak részére a települési támogatást pénzbeli,
természetbeni vagy kamatmentes kölcsön formájában nyújtja.
II. Fejezet
Települési támogatás
3. Lakhatási támogatás
4. §
(1) A lakhatás elősegítése érdekében lakhatási támogatást nyújt a polgármester, annak a
kérelmezőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át, egyedül élő esetén 400 %-át nem haladja meg, és a
háztartás egyik tagjának sincs vagyona.
(2) A lakhatási támogatás összege:
a)
ha a háztartás egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 200 % nem haladja meg, 6 000 forint/hó,
b)
ha a háztartás egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét meghaladja, de a 300 %-át nem haladja meg, 4 000 forint /hó,
c)
egyedül élő esetén, ha egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át nem haladja meg, 6 000 forint/hó,
d)
egyedül élő esetén, ha egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át meghaladja, de 400 %-át nem haladja meg, 4 000 forint/hó.
(3) A lakhatási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani.
(4) A lakhatási támogatás lejártát követően a kérelmező új kérelmet a támogatás megszűnését
követő hónap első napjától adhat be újra.
(5) A lakhatási támogatás az adott év december 31. napjáig állapítható meg.
(6) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától.
(7) A kérelemhez be kell csatolni:
a)
a háztartás tagjainak jövedelemigazolását,
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b)

c)

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet szerinti
vagyonnyilatkozatot,
a lakás használatának jogcímét igazoló dokumentumot.

(8) A támogatást pénzbeli támogatásként kell megállapítani, melynek kifizetése lakossági
folyószámlára utalással, vagy postai utalványon történik.
4. Idősek támogatása
5. §
(1) Az idősek támogatása évi egyszeri támogatás, melyet annak az idős embernek nyújt a
polgármester, aki életvitelszerűen anarcsi lakcímen él és szociálisan rászorult.
(2) Idős ember, aki 65. életévét a támogatás megállapítása évének december 31. napjáig betölti.
Szociálisan rászorult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 600 %-át, egyedül élő esetén 700%-át nem haladja meg.
(3) A kérelem elbírálása a személyi adat- és lakcím nyilvántartás adatai alapján történik, valamint a
szociális rászorultság a kérelmező nyilatkozata alapján kerül megállapításra.
(4) A kérelmeket a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi Kirendeltségén kell
benyújtani. A kérelmek benyújtásának határideje október 1- október 31. A határidő elmulasztása
jogvesztő.
(5) A támogatás mértékét a Képviselő-testület az éves költségvetési rendelet alapján határozattal
állapítja meg. A megállapított támogatás pénzben, vagy természetben utalvány formájában adható.
5. Tanévkezdési támogatás
6. §
(1) A tanévkezdési támogatás évi egyszeri támogatás, melyet annak az anarcsi lakóhellyel (állandó,
tartózkodási hely) rendelkező bölcsődei, köznevelési és közoktatási intézményben, középfokú
oktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeknek,
tanulónak az érettségi, vagy az első szakma megszerzéséig, valamint a felsőfokú oktatási intézmény
első évfolyamos, nappali tagozatos hallgatójának a részére - a „B” típusú Bursa Hungarica
ösztöndíjban részesülők kivételével-, nyújt a polgármester, aki szociálisan rászorult.
(2) Szociálisan rászorult az a gyermek, tanuló, hallgató, akinek háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 800 %-át, nem haladja meg.
(3) A szociális rászorultság a kérelmező nyilatkozata alapján kerül megállapításra.
(4) Az anarcsi köznevelési intézményekben jogviszonnyal rendelkezők részére a támogatás
megállapítására a kérelem és az intézmények által közölt vezetői nyilatkozat alapján (mely
tartalmazza a beiratkozott gyermek nevét, lakcímét és törvényes képviselője nevét, jogviszony
igazolás) kerül sor. A kérelmeket az intézmények vezetőihez kell benyújtani, akik azokat
továbbítják az elbíráló hatósághoz.
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(5) Azon gyermekeknek, tanulóknak és hallgatói jogviszonnyal rendelkezőknek, akik nem anarcsi
intézményben folytatják tanulmányaikat csatolni szükséges intézménylátogatási- hallgatói
jogviszonyt igazoló dokumentumot.
(6) A kérelmeket a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi Kirendeltségén kell
benyújtani. A kérelmek és az intézményi pótlisták benyújtásának határideje szeptember 30. A
határidő elmulasztása jogvesztő.
(7) A támogatást és annak mértékét a Képviselő-testület az éves költségvetési rendelete alapján
határozattal állapítja meg.
(8) A támogatást pénzbeli támogatásként kell megállapítani, melynek kifizetése lakossági
folyószámlára utalással, vagy postai utalványon történik.
6. Házasságkötési támogatás
7. §
(1) A házasságkötési támogatást állapít meg a polgármester, annak az anarcsi lakóhellyel rendelkező
kérelmezőnek:
a)
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 800%-át nem haladja meg,
b)
legalább egyik házasságot kötő félnek ez az első házassága.
(2) A támogatás mértéke: 40.000,- Ft.
(3) A kérelemhez csatolni kell:
a)
a házassági anyakönyvi kivonat másolatát,
b)
a család jövedelemigazolását,
c)
lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány másolatát,
d)
a házastársak nyilatkozatát a (1) bekezdés b) pontjáról.
(4) A támogatást pénzbeli támogatásként kell megállapítani, melynek kifizetése lakossági
folyószámlára utalással, vagy postai utalványon történik.
(5) A támogatás iránti kérelmet a házasságkötést követő 3 hónapig lehet benyújtani. A határidő
jogvesztő.
7. Születési támogatás
8. §
(1) A polgármester a (6) bekezdésben meghatározott összegű születési támogatásban részesíti azt az
anarcsi lakóhellyel rendelkező kérelmező újszülött gyermeket, aki szociálisan rászorult.
(2) Szociálisan rászorult az, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 800%-át nem haladja meg,
(3) A születési támogatás iránti kérelmet a szülő vagy a gyermek más törvényes képviselője
terjesztheti elő a gyermek születésétől számított 3 hónapon belül. A határidő jogvesztő.
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(4) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a
szülők nyilatkozatát arról, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át.
(5) Egyedülálló szülő esetén az (1)–(4) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.
(6) A születési támogatás mértéke: újszülött gyermekenként 40.000,- forint.
(7) A támogatást pénzbeli támogatásként kell megállapítani, melynek kifizetése lakossági
folyószámlára utalással, vagy postai utalványon történik.
8. A rendkívüli települési támogatás
9. §
(1) A polgármester az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt rendkívüli települési támogatást,
eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére.
(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő családnak, személynek minősül,
a)
aki betegségéből eredő jelentős jövedelem kiesés miatt anyagi nehézségbe került;
b)
akinek nem várt többletkiadása merült fel gyógyászati segédeszköz beszerzése,
gyógykezelése miatt, és nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal;
c)
lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi
kár: tűz, szél hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás, vagy meghibásodás: csőtörés,
gázrobbanás, elektromos meghibásodás,
d)
aki bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul;
e)
aki munkanélküli és semmilyen egyéb ellátásban nem részesül, jövedelemmel nem
rendelkezik;
f)
akinek a megigényelt rendszeres pénzellátásának kifizetése valamely ok miatt késik
(nyugdíjazás elhúzódása, egészségkárosodás mértékének megállapítása);
g)
aki valamilyen más előre nem látható esemény bekövetkezése miatt létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan, vagy tartósan létfenntartási
gondokkal küzd;
h)
aki a gyermeke betegsége miatt egy hónapot meghaladó időtartamú, táppénzes állományba
került;
i)
akinek gyermeke nevelésbe van véve, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartáshoz,
j)
a válsághelyzetben lévő várandós anya, gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának
előkészítéséhez
k)
aki egyik vagy mindkét szülőjét elvesztette vagy azok munkanélkülivé váltak, az árvaellátás
vagy munkanélküli ellátás folyósításának kezdetéig;
l)
aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott.
10. §
A 9. §-ban szabályozott rendkívüli települési támogatási kérelemhez, mely a rendelet 4. melléklete
csatolni kell a család jövedelemigazolását, valamint:
a)
9. § (2) bekezdés a) pontja esetén zárójelentést, háziorvos vagy szakorvos igazolását
b)
9. § (2) bekezdés b) pontja esetén gyógyászati segédeszköz, gyógykezelés számláját
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

9. § (2) bekezdés c) pontja esetén kárszakértő, biztosító igazolása, vagy kérelmező
nyilatkozata,
9. § (2) bekezdés d) pontja esetén rendőrségi feljelentés másolata vagy kérelmező
nyilatkozatát,
9. § (2) bekezdés e) pontja esetén kérelmező nyilatkozatát,
9. § (2) bekezdés f) pontja esetén a rendszeres pénzellátás megigénylését igazoló
dokumentumot,
9. § (2) bekezdés g) pontja esetén az előre nem látható eseményt igazoló iratot,
dokumentumot
9. § (2) bekezdés h) pontja esetén zárójelentést, vagy háziorvos vagy szakorvos igazolását,
9. § (2) bekezdés i) pontja esetén nevelésbe vételt elrendelő határozatot,
9. § (2) bekezdés j) pontja esetén háziorvosi vagy szakorvosi igazolást,
9. § (2) bekezdés k) pontja esetén a szülő(k) elvesztését, vagy munkanélkülivé válását igazoló
dokumentumot,
9. § (2) bekezdés l) pontja esetén az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának
fénymásolatát, a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számlát.
11. §

A polgármester rendkívüli települési támogatást állapít meg annak, akinek a családjában az egy főre
számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300 %-át, egyedül élő esetén annak 400 %-át és kérelmét a 9. § (2) bekezdés a)–k) pontjaiban
meghatározott okok miatt nyújtotta be. A polgármester rendkívüli települési támogatást állapít meg
annak, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetén annak 500 %-át és kérelmét
a 9. § (2) bekezdés l) pontjában meghatározott ok miatt nyújtotta be.
12. §
(1) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege
a)
9. § (2) bekezdés a) pontja esetén 7.000.- forint,
b)
9. § (2) bekezdés b) pontja esetén 15.000.- forint,
c)
9. § (2) bekezdés c) pontja esetén 15.000.- forint,
d)
9. § (2) bekezdés d) pontja esetén 7.000.- forint,
e)
9. § (2) bekezdés e) pontja esetén 5.000.- forint,
f)
9. § (2) bekezdés f) pontja esetén 10.000.- forint,
g)
9. § (2) bekezdés g) pontja esetén 10.000.- forint,
h)
9. § (2) bekezdés h) pontja esetén 15.000.- forint,
i)
9. § (2) bekezdés i) pontja esetén 3.000.- forint,
j)
9. § (2) bekezdés j) pontja esetén 10.000.- forint,
k)
9. § (2) bekezdés k) pontja esetén 8.000.- forint.
(2) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege 40.000,- Ft a 9. § (2) bekezdés l) pontjában
meghatározott esetben.
(3) A támogatást pénzbeli támogatásként kell megállapítani, melynek kifizetése lakossági
folyószámlára utalással, vagy postai utalványon történik.
(4) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként is nyújtható különösen tűzifa,
élelmiszer, tankönyv és tanszervásárlás támogatása, tandíj, a közüzemi díjak, illetve a
gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás formájában.
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(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege: 150.000,- Ft
13. §
(1) A polgármester a 9. § (2) bekezdésének l) pontjában meghatározott esetben a 11. §-ban
meghatározott támogatás helyett kamatmentes kölcsönt ad az eltemettető részére.
(2) Kamatmentes kölcsönt annak állapít meg:
a)
akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300%-át.
b)
egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400%-át.
(3) A kamatmentes kölcsön összege maximum 150 000 forint lehet, és az maximum 12 hónapra
adható.
9.2 Ünnepi támogatás
14. §
(1)3 A polgármester évente két alkalommal, húsvét és karácsony, tárgyév ünnep szerinti hónapjában
az anarcsi – állandó lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen Anarcson tartózkodó – családok részére
a képviselő-testület határozata szerinti pénzbeli vagy természetbeni támogatást állapít meg, annak
akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 800%-át nem haladja meg. A szociális rászorultság a kérelmező nyilatkozata alapján
kerül megállapításra.
(2) A támogatás összegét a Képviselő-testület az éves költségvetési rendelete alapján, határozattal
állapítja meg.
(3)4
(4)5 A támogatás maximális értéke egyszeri 10.000.- forint.
(5)6 A támogatás iránti igényeket a képviselő-testület határozatában megállapított időpontban lehet
benyújtani. A határidő jogvesztő.
(6)7 A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától.
III. Fejezet
2
3
4
5
6
7

A 9. alcím címe az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 10.) önkormányzati
rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § (1) bekezdése az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 10.) önkormányzati
rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. § (3) bekezdését az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 10.) önkormányzati
rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.
A 14. § (4) bekezdése az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 10.) önkormányzati
rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. § (5) bekezdése az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 10.) önkormányzati
rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. § (6) bekezdése az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 10.) önkormányzati
rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
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Természetben nyújtott szociális ellátások
10. Köztemetés
15. §
(1) A köztemetésről a helyben szokásos legegyszerűbb módon: a legolcsóbb koporsó és kellékek
megvásárlásával kell gondoskodni.
(2) Ha a köztemetés elrendeléséről szóló határozatban a polgármester az eltemettetésre köteles
személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezte, különös méltányosságból megtérítési
kötelezettség alól
a)
50 %-ban mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben a családjában az egy
főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %át, egyedül élő esetén a 300 %-át,
b)
egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben a családjában az egy
főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 200%-át, egyedül élő esetén a 250 %-át
és az eltemettetésre köteles személy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
huszonötszörösét elérő vagyonnal nem rendelkezik.
(3) A vagyonról az eltemettetésre köteles személynek vagyonnyilatkozatot kell benyújtania.
11. Szociális célú tűzifa támogatás
16. §
(1) A polgármester a településen élő szociálisan rászorulók részére a téli időszakban szükséges
tüzelőanyag biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatást nyújt az önkormányzat által
elnyert támogatott mennyiség erejéig.
(2) Szociális célú tűzifa támogatásban részesül az:
a)
akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át,
b)
a 65. életévét betöltött ténylegesen egyedül élő személy, akinek a jövedelme a 120.000 Ft-t
nem haladja meg,
c)
a háztartás egyik tagjának sincs vagyona és
d)
a lakását kizárólag, vagy részben fával fűti.
(3) A támogatás iránti igényeket tárgy év november 1. napjától november 30. napjáig lehet
benyújtani, a rendelet 5. melléklete szerinti formanyomtatványon. A határidő jogvesztő. Támogatást
csak lakott ingatlanra lehet igényelni.
(4) A kérelem elbírálásánál előnyben részesül, aki:
a)
aktív korúak ellátására,
b)
idős korúak járadékára,
c)
települési támogatásra jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni, vagy pénzbeli formában
történő nyújtására, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével
kapcsolatos támogatásban részesülőre,
d)
családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
(5) A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m 3 tűzifa. A kérelmező részére a
támogatásként meghatározott tüzelő mennyiségét az önkormányzat részére megállapított tüzelő
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mennyiség és a jogosult kérelmezők hányadosaként, 1/10-es kerekítéssel, m3-ben állapítja meg a
polgármester
(6) .Azonos lakcímmel rendelkező kérelmezők esetén, csak egy kérelmező részére lehet a
támogatást megállapítani.
(7) A kérelemben foglalt adatok valódisága a hivatal által készített környezettanulmány útján
ellenőrizhető.
(8) A polgármester a kérelmekről tárgy évet követő év január 31. napjáig dönt.
IV. Fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
12. Étkeztetés
17. §
(1) Étkeztetésben kell részesíteni a szociálisan rászorultat:
a)
a kora miatt azt, aki betöltötte a 70. évet,
b)
az egészségi állapota miatt azt, aki erősen legyengült vagy fekvőbeteg,
c)
a fogyatékosság, pszichiátriai betegség miatt azt, aki testi fogyatékos, szellemi fogyatékos
vagy pszichiátriai beteg,
d)
a szenvedélybetegség miatt azt, aki alkohol, drog vagy gyógyszerfüggőségben szenved,
e)
a hajléktalanság miatt azt, aki bejelentetett lakóhellyel nem rendelkezik.
(2) A szociális rászorultság igazoláshoz csatolni kell:
a)
az (1) bekezdés a) pontjához a személyazonosító igazolvány másolatát,
b)
az (1) bekezdés b) – d) pontjaihoz a szakorvosi vagy háziorvosi igazolást,
c)
az (1) bekezdés e) pontjához kérelmező nyilatkozatát.
(3) Az étkeztetés igénybevétele iránti kérelmet az (4) bekezdés szerinti intézményvezetőhöz kell
benyújtani.
(4) Az étkeztetés feladatának az önkormányzat ellátási szerződés megkötésével tesz eleget, az
ellátást az Anarcsi Református Egyházközség fenntartásában működő Csillag Diakóniai Központ és
Szociális Szolgálat intézmény útján biztosítja.
13. Házi segítségnyújtás
18. §
(1) Az önkormányzat az ellátást ellátási szerződés megkötésével az Anarcsi Református
Egyházközség fenntartásában működő Csillag Diakóniai Központ és Szociális Szolgálat intézmény
útján biztosítja.
(2) Az házi segítségnyújtás igénybevétele
intézményvezetőhöz kell benyújtani.

iránti

kérelmet

az

14. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
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(1)

bekezdés

szerinti

19. §
(1) Az önkormányzat az ellátást a Nyíregyházi Egyházmegyével megkötött ellátási szerződés
megkötésével biztosítja.
(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelmet az (1) bekezdés szerinti
intézményvezetőhöz kell benyújtani.
15. Idős és demens betegek nappali ellátása
20. §
(1) Az önkormányzat az ellátást a Nyíregyházi Egyházmegyével megkötött ellátási szerződés
megkötésével biztosítja.
(2) Az ellátás igénybevétele iránti kérelmet az (1) bekezdés szerinti intézményvezetőhöz kell
benyújtani.
16. Nappali ellátás fogyatékos személyek részére
21. §
(1) Az önkormányzat az ellátást a Nyíregyházi Egyházmegyével megkötött ellátási szerződés
megkötésével biztosítja.
(2) Az ellátás igénybevétele iránti kérelmet az (1) bekezdés szerinti intézményvezetőhöz kell
benyújtani.
17. Hajléktalanok átmeneti szállása
22. §
(1) Az önkormányzat az ellátást a Nyíregyházi Egyházmegyével megkötött ellátási szerződés
megkötésével biztosítja.
(2) Az ellátás igénybevétele iránti kérelmet az (1) bekezdés szerinti intézményvezetőhöz kell
benyújtani.
18. Családsegítés
23. §
(1) Az önkormányzat az ellátást a Gyulaháza Község Önkormányzata fenntartásában működő
Idősek Ápoló- Gondozó Otthona intézmény útján biztosítja.
(2) A családsegítés igénybevétele iránti kérelmet az (1) bekezdés szerinti intézményvezetőhöz kell
benyújtani.
19. Gyermekjóléti szolgáltatás
24. §
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Az önkormányzat az ellátást a Gyulaháza Község Önkormányzata fenntartásában működő Idősek
Ápoló- Gondozó Otthona intézmény útján biztosítja.
20. Gyermekek napközbeni ellátása
25. §
Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását az alábbiak szerint biztosítja
a)
a bölcsődei és családi bölcsődei ellátást a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás fenntartásában működő Kisvárdai Család – és Gyermekjóléti Központ intézmény
útján, valamint az Anarcs Község Önkormányzata fenntartásában működő Anarcsi Czóbel
Minka Óvoda- Bölcsőde és Konyha intézményben működő mini bölcsődével látja el
b)
az alternatív napközbeni ellátást-játszóházat a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás fenntartásában működő Kisvárdai Család – és Gyermekjóléti Központ intézmény
útján látja el.
21. Gyermekek átmeneti gondozása
26. §
Az önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozását a Szociális és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Kisvárdai Család – és Gyermekjóléti Központ
keretében fenntartott helyettes szülői hálózat útján biztosítja.
V. Fejezet
Szociális törvényből eredő egyéb rendelkezések
22. Szociálpolitikai Kerekasztal
27. §
(1) Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt
működtet.
(2) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal feladata különösen a szolgáltatás tervezési koncepcióban
meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése.
(3) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:
a)
a polgármester,
b)
a háziorvos,
c)
a védőnő.
VI. Fejezet
Záró rendelkezések
28. §
(1)8

8

A 28. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
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(2) Hatályát veszti a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló Anarcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 5/2015 (III.2..) önkormányzati rendelete.
29. §
Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

Kertész Zoltán
polgármester

Pappné Vass Erzsébet
jegyző
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1. melléklet a 4/2021. (X.5.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Lakhatási támogatás megállapításához
I. Az igénylő adatai:
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………...
Kérelmező születési neve: ………………………………………………………………………
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………
Tartózkodás helye: ……………………………………………………………………………...
Társadalombiztosítási Azonosító jele: ………………………………………………………….
Lakossági folyószámla száma: ………………………………………………………………….
Telefonszáma: …………………………………………………………………………………..
A kérelem benyújtásának időpontjában a lakhatási támogatást igénylővel egy háztartásban (azonos lakcímen) élők adatai:
Név

Születési helye, ideje

Anyja neve

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;
e) egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;
II. Lakásviszonyok

A lakásban tartózkodás jogcíme: ………………………………………………………..
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III. Jövedelmi adatok:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

A.

B.

A jövedelem típusa

Kérelmező

C.
A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek
jövedelme

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egy
jogviszonyból származó
jövedelem, táppénz
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve
szellemi és más önálló
tevékenységből származó
A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (GYES,
GYED, GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj,
stb.)
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat, járási
hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
ellátások
Egyéb jövedelem (pl.:
ösztöndíj)
Összes jövedelem

Egy főre számított havi jövedelem (Ügyintéző tölti ki!): …………………… Ft.

IV. Egyéb nyilatkozatok:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális hatáskört gyakorló szerv a NAV
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális eljárás során történő felhasználásához.
Anarcs, ……………………….
………………………………………..
kérelmező aláírása
A kérelemhez csatolni kell:
a) a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot,
b) közös háztartásban élők előző havi nettó jövedelemigazolását,
c) a lakás használatának jogcímét igazoló dokumentumot
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2. melléklet a 4/2021. (X.5.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Házasságkötési támogatás megállapításához
I. Az igénylő adatai:
Mennyasszony:
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………...
Kérelmező születési neve: ………………………………………………………………………
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………
Tartózkodás helye: ……………………………………………………………………………...
Társadalombiztosítási Azonosító jele: ………………………………………………………….
Lakossági folyószámla száma: ………………………………………………………………….
Telefonszáma: …………………………………………………………………………………..
Vőlegény:
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………...
Kérelmező születési neve: ………………………………………………………………………
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………
Tartózkodás helye: ……………………………………………………………………………...
Társadalombiztosítási Azonosító jele: ………………………………………………………….
Lakossági folyószámla száma: ………………………………………………………………….
Telefonszáma: …………………………………………………………………………………..
A kérelem benyújtásának időpontjában a házasságkötési támogatást igénylővel egy családban élők adatai:
Név

Születési helye, ideje

Anyja neve
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Rokonsági fok

család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben
együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;
d) közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt
gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
dc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos
vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének
betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa
vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;
II. Jövedelmi adatok:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

A.
A jövedelem típusa
Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egy
jogviszonyból származó
jövedelem, táppénz
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve
szellemi és más önálló
tevékenységből származó
A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (GYES,
GYED, GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj,
stb.)
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat, járási
hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
ellátások
Egyéb jövedelem (pl.:
ösztöndíj)
Összes jövedelem

B.
Kérelmező

C.
A kérelmező családjában élő további személyek jövedelme

Egy főre számított havi jövedelem (Ügyintéző tölti ki!): …………………… Ft.
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IV. Egyéb nyilatkozatok:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális hatáskört gyakorló szerv a NAV
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális eljárás során történő felhasználásához.
Anarcs, ……………………….
………………………………………..
kérelmező aláírása

A kérelemhez csatolni kell:
a) a házassági anyakönyvi kivonat másolatát,
b) a család jövedelemigazolását,
c) lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány másolatát,
d) a házastársak nyilatkozatát arról, hogy legalább az egyik házasságot kötő félnek ez az első házassága.
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3. melléklet a 4/2021. (X.5.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Születési támogatás megállapításához
I. Az igénylő (kérelmező) adatai:
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………...
Kérelmező születési neve: ………………………………………………………………………
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………
Tartózkodás helye: ……………………………………………………………………………...
Társadalombiztosítási Azonosító jele: ………………………………………………………….
Lakossági folyószámla száma: ………………………………………………………………….
Telefonszáma: …………………………………………………………………………………..
II. Az újszülött adatai:
Neve: ………………………………………………………………………………...
Születési neve: ………………………………………………………………………
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………
Tartózkodás helye: ……………………………………………………………………………...
Társadalombiztosítási Azonosító jele: ………………………………………………………….
III. Egyéb nyilatkozatok:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális hatáskört gyakorló szerv a NAV
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális eljárás során történő felhasználásához.
Anarcs, ……………………….
………………………………………..
szülő vagy más törvényes képviselő
aláírása
Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a családunkban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át nem haladja meg.
………………………………………..
………………………………………..
szülő
szülő
A kérelemhez csatolni kell: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát
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4. melléklet a 4/2021. (X.5.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Rendkívüli Települési támogatás megállapításához
I. Az igénylő adatai:
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………...
Kérelmező születési neve: ………………………………………………………………………
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………
Tartózkodás helye: ……………………………………………………………………………...
Társadalombiztosítási Azonosító jele: ………………………………………………………….
Lakossági folyószámla száma: ………………………………………………………………….
Telefonszáma: …………………………………………………………………………………..
A kérelem benyújtásának időpontjában a rendkívüli települési támogatást igénylővel egy családban élők adatai:
Név
Születési helye, ideje
Anyja neve
Rokonsági fok

család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhelylyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;
d) közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e
jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
dc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott,
mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos
gyermek),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db)
vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;

II. A támogatás igénylésének indoka:
Kérelem indoka:
………………………………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………….................................
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A rendkívüli települési támogatás megállapítását az alábbi indok alapján kérem: (A megfelelő betűjel bekarikázandó!)
Az önkormányzati segély megállapítását az alábbi indok alapján kérem: (A megfelelő betűjel bekarikázandó!)
a)
betegségemből eredő jelentős jövedelem kiesés miatt anyagi nehézségbe kerültem;
b)
nem várt többletkiadása merült fel gyógyászati segédeszköz beszerzése, gyógykezelése miatt, és nem rendelkezek közgyógyellátási igazolvánnyal;
c)
lakhatást biztosító épületemet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár ért: tűz, szél
hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás, vagy meghibásodás: csőtörés, gázrobbanás, elektromos meghibásodás
d)
bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorulok;
e)
munkanélküli vagyok és semmilyen egyéb ellátásban nem részesülök, jövedelemmel nem rendelkezek;
f)
a megigényelt rendszeres pénzellátásom kifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, egészségkárosodás mértékének megállapítása);
g)
valamilyen más előre nem látható esemény bekövetkezése miatt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
kerültem, időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdök;
h)
gyermekem betegsége miatt egy hónapot meghaladó időtartamú, táppénzes állományba kerültem;
i)
gyermekem nevelésbe van véve, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, vagy a gyermek
családba való visszakerülésének elősegítéséhez;
j)
válsághelyzetben lévő várandós anya vagyok, gyermekem megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez vagy iskoláztatásához;
k)
egyik vagy mindkét szülőmet elvesztettem vagy azok munkanélkülivé váltak, az árvaellátás vagy munkanélküli
ellátás folyósításának kezdetéig;
l)
elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodtam;
Amennyiben releváns:
Az eltemetetett személy neve: …………………………………………………………………..
A temetés költségei: …………………………………………………………………………….
III. Jövedelmi adatok:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

A.
A jövedelem típusa
Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egy jogviszonyból származó jövedelem, táppénz
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (GYES, GYED,
GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.)
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
Önkormányzat, járási hivatal
és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
Egyéb jövedelem (pl.: ösztöndíj)
Összes jövedelem

B.
Kérelmező

C.
A kérelmezővel családjában élő további személyek jövedelme

Egy főre számított havi jövedelem (Ügyintéző tölti ki!): …………………… Ft.
IV. Egyéb nyilatkozatok:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális hatáskört gyakorló szerv a NAV
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján ellenőrizheti.
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Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális eljárás során történő felhasználásához.
Anarcs, ……………………….
…………………………….
kérelmező aláírása
A kérelemhez csatolni kell a család előző havi nettó jövedelemigazolását, és:
a) a) pont esetén zárójelentést, háziorvos vagy szakorvos igazolását
b) b) pont esetén gyógyászati segédeszköz, gyógykezelés számláját
c) c) pont esetén kárszakértő, biztosító igazolása, vagy kérelmező nyilatkozata,
d) d) pont esetén rendőrségi feljelentés másolata vagy kérelmező nyilatkozatát,
e) e) pont esetén kérelmező nyilatkozatát,
f) f) pont esetén a rendszeres pénzellátás megigénylését igazoló dokumentumot,
g) g) pont esetén az előre nem látható eseményt igazoló iratot, dokumentumot
h) h) pont esetén zárójelentést, vagy háziorvos vagy szakorvos igazolását,
i) i) pont esetén nevelésbe vételt elrendelő határozatot,
j) j) pont esetén háziorvosi vagy szakorvosi igazolást,
k) k) pont esetén a szülő(k) elvesztését, vagy munkanélkülivé válását igazoló dokumentumot,
l) l) pont esetén az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolatát, a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számlát.
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5. melléklet a 4/2021. (X.5.) önkormányzati rendelethez
9

Kérelem szociális célú tűzifa igénybevételére
Kérelmező adatai:
Neve:…………………………………………………………………………………………….
Születési neve:…………………………………………………………………………………...
Születési hely:………………………….idő:……….. év………………………...hónap…..nap.
Anyja neve:……………………………………………………………………………………...
Lakóhely:………………………………………………………………………………………..
Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………….
Nyilatkozat a kérelmező és a vele együtt élő családtagokról, és jövedelmekről
Rokonsági
fok

Születési hely
Név

szül.idő
év-hó-nap

Anyja neve

jövedelme

kérelmező
Házastárs/
élettárs
gyermekek

Ingatlan adatai (amelyben lakik)
Ingatlan

alapterülete: ….. m2

szobáinak száma:…….…

komfortfokozata: összkomfort □, komfortos □, komfort nélküli □,
Lakáshasználat jogcíme: tulajdonos , tulajdonos rokona □, főbérlő, főbérlő rokona □, albérlő □,
A lakóházban a fával fűthető helyiségek száma: ………….db, …………m2
Nyilatkozat a kérelmező és a vele együtt élő családtagok vagyoni helyzetéről

Tulajdon fajtája
Családi ház, öröklakás
Üdülő
9

alapterülete
m2

Címe

becsült forgalmi
értéke

Beiktatta a 10/2015. (XI.02.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2015. november 3. napjától.
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szerzési éve

telek, hétvégi ház
Garázs
egyéb ingatlan
Gépkocsi
tipusa

szerzési
éve:

kora:
(év)

becsült forg.
értéke (Ft.)

A kérelmező vagy a vele együtt élők valamelyike aktív korúak ellátására jogosult .
□ igen

□ nem

A kérelmező vagy a vele együtt élők valamelyike időskorúak járadékára jogosult.
□ igen

□ nem

A kérelmező családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
□ igen

□ nem

A kérelmező települési lakhatási támogatásban részesül.
□ igen

□ nem

Kérelem indokolása:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul
veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális hatáskört gyakorló szerv a NAV hatáskörrel
és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján ellenőrizheti
Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat, (hozzátartozóim adatait) a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék.
Anarcs, 20…. év ……………hó ….. nap.
------------------------------------------------kérelmező aláírás
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