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Atáblázat az idei évben nelnleges, az eredeti előirányzat alapján

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének

atelepülésitámogatásokróI

.:

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő{estülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésébena szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993, évi ítl. törvény
25. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló'1993. évi lll. törvény 132. § (4) bekezdés g)
pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
512011, (V. 26.) önkormányzati rendeletének 29, § (1) bekezdése alapján az UgyrendiVagyonnyilatkozat{ételi, Osszeférhetetlensé9i és Településfejlesztési Bizottság

véleményénekkikérésével- a következőket rendeli el:

1.

§

A rendelet hatálya kiterjed a ladánybenei lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a
Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló'l993. évi lll, törvény (a továbbiakban:
Szt.) 3. § (1) - (3) bekezdéseiben, valamint az Szt. 7. §-ában meghatározott személyekre.

l.
FEJEZET
TELEPÜLÉSl TÁMOGATÁS
2.§

(1) Települési támogatás kérelemre vagy hivatalból állapítható meg,
(2) Települési támogatás nyújtható különösen:

a)

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (továbbiakban: lakhatási

támogatás)

b) gyógyszer-kiadások, gyógyászati segédeszközök beszerzésének viseléséhez

c)

(továbbiakban : gyógyszertámogatás)
rend kívü li élethelyzet esetén(továbbiakban : rend kívüli támogatás).

1.

Lakhatásitámogatás

3.§

(1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászoru|ó háztaftások részérea házíartás taglai
által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott
hozzájárulás. Az önkormányzat a villany-, a víz- és a gázfogyasztás, illetve a
tüzelőanyag költségeihez lakhatási támogatás nyújt az e rendeletben meghatározott
feltételek szerinti jogosultnak A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni
szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres
kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező
lakhatását a legnagyobb mértékbenveszélyezteti.

(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztarlásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 o/o-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs
vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó haví jövedelem megegyezik a háztartás
összjövedel mének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával,
(3)

lakhatási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztarlás tagjainak a
háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás elsó nagykorú tagjánakarányszáma 1,0,
b) a házíarlás második nagykorú tagjának arányszáma 0.9,

A

c)

a háztariás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0.8,
első és második kiskorú tagjának arányszáma szemé|yenként0.8,
minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0.7,

d) a háztarlás
e) a háztartás

(a) Ha a háztartás
a) (3) bekezdés a) -c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi
pótlékot folyós ítanak,
rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0.2-del növekszik.
(5) Ha a háztarlásban gyermekét egyedúlállóként nevelő szülő él - ideértve a gyámot, a
nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülót-, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám
0.2-del növekszik.

(6) Lakhatási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert
lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzaía, Az egy
négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450 Ft/nm.
(7) A lakhatási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztarlásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztarlásban két személy lakik 45 nm,
c) ha aháztarlásban három személy lakik 55 nm,
d) ha aháztarIásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság
és minden további személy után 5 - 5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(8) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30 %-a, ha a jogosult háztartásban az
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 50 %-át,

lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének(a
továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásban az egy fogyasztási egységre
jutó havijövedelem az a) pont szerint mértéketmeghaladja,
de Áem lehet kevesebb, mint 2500 forint azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra
kerekítve kell meghalározni.

b)

a

(9)

A

(8) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következók

TM=0.3

J-0,5 NYM

szerint történik:

x0.15

NYM
jogosult háztaríásban egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM
pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra
kerekítve kell meghatározni.

ahol, a

J

4.§

(1)

A lakhatási támogatás iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni és egy évre kell
megállapítani.

(2)

A

lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

it,_
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(3)

(1)

A

.:!§€
,::i!il*i,

(2) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni

albérletet és a jogerős bírói határozattal,,ín€§osztott
5.

§

társbérletet,

lakás lakrészeit.

lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet az

A

a

1. melléklet szerinti

formanyomtatványon kell benyújtani.
(2)

A lakhatási támogatás megállapításához
a) az 2. mellék|et szerinti vagyonnyilatkozat, valamint a házíartás tagjai

b)

c)

(3)

jövedelmének hitelt érdemlő igazolása,
a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása, valamint
a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén az SzL 18. § l)
pontja szerinti adat megállapítására, igazolására szolgáló irat bemutatása vagy
másolatának csatolása szükséges.

A

lakhatási támogatásra való jogosultságot megállapító határozahban rendelkezni
kell a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségekről.

6.§

(1)

(2)

Természetbeni szociális ellátás formájában megállapított lakhatási támo9atás

folyósítása a szolgáltató részéretörténik és annak összegét a támogatással érintett
költség(ek) tekintetében a szo|gáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot
megáliapító haIározatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakhatási
kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni az SzL 18.§ l) pontja szerinti
azonosító adato(ka)t.

A

polgármester

a

szolgáltatási, egyetemes szol9áltatási vagy közszol9áltatási

szerzőáés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában,

havi

rendszerességgel nyújtott lakhatási támogatásra való jogosultsá9 me9állaPÍtása
esetén a szóigáltaó részérea jogosultság megállapítását követő hónaPtÓl

kezdődően minden hónap 5. napjáig - elektronikus úton adatszo|gáltatást teljesít az
adatszolgá ltatás hónapjá ban folyós ításra kerü lt támogatásokról.
(3)

Az

adatszolgáltatást

a 3.

melléklet szerinti formátumban kell teljesíteni, és

tartalmaznia kell
a) a határozatot hozó szerv megnevezését,

b)
c)
d)'

ahatározaIszámát,

a támogatott szolgáltatást igénybe vevő személy nevét és születési idejét,

a jogoJult lakcímét az irányítószámnak, a helységnek, a közterület nevének és
ajtónak a
;eliegenek, a házszámnak, az épületnek, lépcsőháznak, emeletnek és
megjelölésével,

e)

az §zt.18. §

l) pont la) alpontjában meghatározott azonosító adato(ka)t,

a támogatásra való jogosultság kezdő és vé9ső időpontját,
a
támogatás havi összegét,
9)
h) amennyiben az nem azonos a g) pont szerinti összeggel, akkor

f)

a támogatás

folyósítására kerülő összegét, azon hónapok me9jelölésével,

amelyekre

tekintettel a folyósításra sor kerül,

i)

(4)

a

támogatás f) pontban jelölt időtartamon belüli megszüntetése esetén a
jogosultsá9 végső időpontját.

A lakhatási támogatással szolgáltatást szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási

vagY
közszolgáltatási s2erződés alapján nyújtó szolgáltató a támogatást az általa vagY
meguizóttja által kiállított számlában (részszámlában) havonta, illetve a

]

--*_ §

bocsátás gya ko riság ához igazod óa n, kü lö n soron, a számla végÖsszegének
a:támogatással való csökkentése révénérvényesíti.
szá

m la ki

2.

.,.

Gyógyszertámogatás

7.

§

(1) Gyógyszertámogatás a szociálisan rászorult részéreoryos által rendelt gyÓgyszerek,
gy ógy ászati se géd e szközö k beszerzéséh ez ad ott tá m o g atá s.

jogosult az a személy, akinek a háztartásban az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150 o/o-át, egyedülálló esetén a 200 %-át.

(2) Gyógyszertámogatásra

méltányosságból gyógyszertámogatásban részesíthető az a személy, akinek
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
200 o/o-át, egyedülá|ló esetén a 250 o/o-át, de az
összegének
mindenkori legkisebb
orvos által felírt gyógyszerek, vagy gyógyászati segédeszköz ára jövedelmének 25
%-át meghaladja,

(3) Különös

a háztariásában az egy főre

(4)

A gyógyszer, vagy gyógyászati segédeszköz költségét orvos által

(5)

A

(6)

A gyógyszertámogatás összege maximum 10,000 Ft lehet.

(7)

A

kiállított vénYek
kell a
igazolással
kiállított
által
szolgáltató
gyógyszertár,
vagy
egészségügyi
alapján a
kérelmezőnek igazolnia,

gyógyszertámogatási kérelmet a vények kiállítását követő 5 napon belül lehet
benyújiani, Rendkívüli gyógyszersegély igényléseesetén a kérelmet haladéktalanul
el kell bírálni.

gyógyszertámogatás

iránti kérelmet a 4. számú formanyomtatványon

kell

benyújtani.

3.

Rendkívüli támogatás

8.§

(1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható rendkívüli élethelyzet esetén, Így
különösen,
családot ért elemi kár, rendkívüli helyzet, súlyos természeti csapás, vagy súlYos
betegség esetén, ha annak következményeként a rászorult lakhatása, vagY naPi
megélhetéseellehetetlenül,
b) ha á családban kizárólag nyugdíjjal, nyugdíjszerű ellátással, családi PÓtlékkal
rendelkezó személy él és napi megélhetéseveszélyeztetett,
c) fűtési szezonban e9y alkalommal a fűtési költségek csökkentéSe céljából,
amennyiben a kérelmező tüzelőanyagra kapott lakhatási támogatásban nem

a)

részesül,

d) szociális válsághelyzetben lévő várandós anya részére,gyermeke

megtartása

e)

a

céljából, vagy a gyermek születésével kapcsolatos kiadásokra,
a nevelésbá ueii gyermek családjával való kapcsolattartása vagy
családba való visszakerülése érdekében,

f) a

gyermek

gyermek nevelésével, iskoláztatással kapcsolatos vagy Óvodai neveléssel
gyermekenként
kapcsolatos egyszeri
-önálló kiadásokra,
keresettel nem rendelkező fiatal felnőtt támogatására az
g) ellátással és

h)

ellátás nélküli időszakra,
haláleset miatt, a temetési költségek csökkentésére.

- -_-

(2)

'+:€=,

Rendkívüli támogatásban részesíthető az a személy, akinek a családjában az egy
főre jutó jövedelem:az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze9ének,150 %-át
nem haladja meg, egyedülálló esetén a 200 %-ot.
méltányosságból rendkívüli támogatásban részesíthető azon személy, aki
önmaga, illetve családja létíenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy
alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen: betegség, elemi kár - miatt
anyagi segítségre szorul és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 o/o-áí, egyedülálló esetén
a 250 %-át.

(3) Különösen

(4) Rendkívüli támogatás összege

a) a 8, §
b) a 8 §
c) a 8 §

(5)

(1) bekezdés a) pont esetén családonként legfeljebb 50.000 Ft,
(1) bekezdés b) - g) pontok esetén maximum 20.000 Ft,
(1) bekezdés h) pont esetén minimum 10.000 Ft, maximum 40.000 Ft lehet.

A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a 4, melléklet szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani.

(1)

(2)

(3)

9.§

A rendkívüli támogatás megállapításához a jogosultságoí az alábbi dokumentumok
benyújtásával kell igazolni:
a) kórházi kezelést, betegséget, betegszabadságot a kórházi zárójelentés,
szakorvosi igazolás vagy táppénzes papír másolatával,
b) a fűtés költségeit
ba) gázfűtés esetén a fűtési szolgáltató igazolásával, vagy a közüzemi számla
eredeti vagy másolati példányával,
bb) egyéb fűtési módozat esetén a tüzelőanyagot forgalmazó által kibocsátott, a
tüzelő anyag kifizetését igazoló eredeti számlával,
c) gyermek születéséta születési anyagkönyvi kivonat másolatával,
d) a nevelésbe vételt vagy annak megszüntetését gyámhivatali határozat
másolatával,
e) a tanulói jogviszonyt eredeti iskolalátogatási igazolással, az óvodai nevelést az
óvoda látogatási igazolással,
f) a várandóságot eredeti orvosi igazolással vagy terhességi kiskönyv másolatával.
iskoláztatással, az óvodai neveléssel összefüggő eseti kiadás összegéről a
kérelmező írásban nyilatkozik, az elemi kár tényétaz önkormányzati hivatal
környezettanulmány útján állapítja meg.

Az

Haláleset miatti rendkívüli támogatási igény esetén a támogatási kérelemhez
mellékelni kell _ ha a haláleset nem Ladánybeneközigazgatási területén történt, az
elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, s - a temettető nevére
kiállított számla másolatát is.

A támogatás
3 mázsa
maximum
részére
mértékecsaládonként maximum 5 mázsa, egyedülálló

(4) Novemberlől februárig fűtési támogatás természetben is megállapíthatÓ,
tűzif a.

(5)

Az egyéb célra kért önkormányzati támogatás akkor nyújtható pénzbeli ellátásként,
ha a-iérelmező a felhasználási célt megjelölte és annak okszerűségét, valódiságát
igazolta.

_**i

10.§
Évente egy alkalommal - elsősorban Karác§ony előtt - a 60 éven felüli idős személyek,
nyugellátásban részesülő személyek, a 3 vagy több gyermeket nevelő családok, tartósan
beteg, sérült gyermeket nevelő személyek, gyermeket egyedül nevelő személy, szociális
helyzettől fü9get|enül - alkalmanként pénzbeli vagy természetbeni ellátásban részesíthető.

!!. FEJEZET
EGYÉBTÁMOGATÁSOX
4.

Köztemetés

1í. §
A polgármester kérelemre a köztemetés költségeinek megtérítésérekötelezett személyt
(1) egészben mentesítheti a megtérítésikötelezettség alól, ha a megtérítésrekötelezett
személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét,
(2) 50 %-os mértékben mentesíti a megtérítésikötelezettség alól, ha a megtérítésre
kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme meghaladla az (1)
bekezdésben meghatározoít jövedelemhatárt, de nem éri el a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.
(3)

A köztemetés költségeinek

megtérítéséreirányuló kérelmet a 4. melléklet szerinti
formanyomtatvány benyújtásával lehet igényelni.

5.
(1)

Első lakáshoz jutó tiatal házasok egyszeri vissza nem térítendő támogatása

12.§
A támogatás azokn ak az igénylőknek nyújtható, akiknek

a) egy főre eső jövedelmük a hivatalosan megállapított munkabér legkisebb összegének
150 %-át nem haladja meg,
b) legalább az egyik házastárs két éve ladánybenei lakos
c) níncs és nem is volt, sem magának, sem a házastársának, kiskorú gyermekének,
együtt költő családtagjának lakástulajdona, résztulajdona
(2) Az első lakás megszerzéséhezvissza nem térítendő egyszeri támogatást kaphat a
fiaíal házaspár, ha a kérelem benyújtásának évébena házastársak egyike sem tölti be a
35. életévét.
(3) A támogatás csak a fiatal házaspár önálló,
nyújtható,

teljes lakásépítéséhezvagy vásárlásához

(4) Nem nyújtható támogatás annak a családnak, vagy személynek:

a) ha a

kérelmezőnek vagy házastársának, kiskorú gyermekének egyűtt költő
családtagjának tulajdonában van ingatlan, függetlenül attól, hogy örökölte vagy más
módon szerezte,

tanyával, külterületi ingatlannal rendelkezó abban az esetben minősül
lakástulajdonnak rendelkezőnek, ha a tanya, külterületi ingatlan állandó lakás célját

b)

szolgálja,
c) aki a rendelet hatályba lépésétmegelőzően a lakás használatbavételi engedélyétmár
megkapta,

4ij+

(5)

Az első lakáshoz jutók támogatásának mértékemaximu,m 150.000

Ft.

-

(6) A támogatásra irányuló kérelemhez csatolni kell:

-

jövedelemigazolást (igénylő, házastársa, élettársa)
éíettársak esetén a tanúval igazolt nyilatkozatot az együttélésükről
az ingatlan tulajdoni lap másolatát
nyilatkozatot a meglévő ingó- és ingatlan vagyontárgyakról
lakásvásárlás esetén a 30 napnál nem régebbi adásvételi szerződést (előszerződést)

(7)

A kérelmekről a Képviselő{estület dönt,

(8) Amennyiben a támogatásban részesítettek a lakóingatlant a támogatás folyósítását
követő 3 éven belül elidegenítik, őket annak visszafizetésére kell kötelezni.

A

támogatás fedezetére a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben
elkülön ített alapot képez.
(9)

(10)

A támogatás az éves költségvetési rendeletben biztosított forrás ere.léig nyújtható.

lIl. FEJEZET
ELJÁRÁS| SZABÁLYOK
6. A

lakókörnyezet

rendezettségének biztosítása

í3.§

(1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság és a lakhatási települési támogatásra való
jogosultság egyéb feltételeként a kérelmező, a jogosult köteles az udvart, kertet
tisztán tartani, ennek keretében
a) köteles onnan eltávolítani a nem rendeltetésszerű használathoz tartozó dolgokat,
különös tekintettel szemétre, gyomra, lomra,
b) köteles gondoskodni a rágcsálóktól, káftevőktől való mentesítésről,
c) belterületi kérelmező, jogosult köteles a hulladékgyűjtésrealkalmas szeméttároló
edényt elhelyezní, rendeltetésszerűen használni,
d) köteles az álla|tartásra vonatkozó szabályokat betartani.

(2) Köteles a 1árdát, a kerítéssel kívül határos területet, az ingatlan közterület felőli
határától számított legalább három méter szélességben tisztán tarlani, ennek
keretében
a) köteles a szemét- és gyommentesítésre,télen a hó- és síkosság mentesítésre,
b) köteles gondoskodni róla, hogy a cserjék, fák ne akadályozzák a forgalmat, az
úttestre való kilátást,
köteles
annak megléte esetén a csapadékvízelvezető árkot, átereszt tisztán,
c)
rendeltetésszerű állapotban tartan i.
14.§_

(1) A 13, §-ban foglalt feltételek betartását az Onkormányzati Hivatal
a) a szociális ügyintézó,
b) a mezőőr valamint a

,r\s

,-

9-#J

c) tanyagondnok

1,:.'u..'n"n

jogosult

*ffii

ellenőrizni.

= közösen
(2) Azellenőrzést az (} bekezdésben meghatározott személyek önállóan va§Y
jogosultak gyakorolni.

(3)

Az ellenőrzés megállapításait írásban kell rögzíteni.

7.

Eljárási rendelkezések

í5.§

(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmet az Önkormányzati Hivatalnál
kell benyújtani.
(2)

Az e

(3)

A

rendeletben szabályozott ellátásokról, az Szt. 17 § (1) bekezdése szerinti
megtérítésrekötelezésről, valamint az Szt. 17. § (5) bekezdése szerinti méltányosság
gyakorlásáról elsó fokon - átruházott hatáskörben - a polgármester jár el.

kérelemhez csatolni kell az igényló és családja rendszeres jövedelmét igazoló

iratokat.

(4)

A

döntés eíókészítéssorán az Önkormányzaíi Hivatal tájékozódik a kérelmező
szociális helyzetéről az ellátási forma odaítéléséhez
szükséges szempontok szerint,
valamint, ha a kérelmezőre vagy az együtt élő személyekre vonatkozó adatok
rendelkezésre állnak, de azok felülvizsgálata indokolt, környezettanulmányt készíta
kérelmező lakásán.

(5) Nem állapítható meg az e rendeletben szabályozott ellátás,
a) ha hitelt érdemlő módon megállapítást nyert, hogy a benyújtott
jövedelemnyilatkozat, valamint az ahhoz becsatolt igazolások adatai nem
valósak, vagy
b) a 8, § (1)bekezdés a), g) és h) pontja esetén, ha a kérelmetazannak alapjául
szolgáló eseményt követő 60 napon túl nyújtották be.
(6)

A települési támogatás kifizetése a

támogatást kérő személy nyilatkozata alapján
házipénztár útján vagy banki átutalással történik.

16.§

(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások felhasználását a polgármester ellenőrizheti a
1 4. §-ban meghatározott személyek közreműködésével,
(2) Az ellátásban részesülő köteles
a) az ellenőrzést eltűrni,
b) az ellenőrzést végző személlyel együttműködni,
c) a kért adatokat rendelkezésre bocsátani,
d) az ellátás cél szerinti felhasználását igazolni.

lV. FEJEZET
záró rendelkezések
17.§
(1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az egyes szociális ellátásokról szóló 1412009, (Xl. 26.) önkormányzati
rendelet.

,;:#:.

_:.,

(3)

jir#

l:;"

A 2015. március'1-jén folyamatban lévő önkormányzati segély ügyekben e rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni

(4)Erendelet38.§-ábanszabályozottlakhatásitámogatásaZonSZemélyekrészérenem
állapítható meg, akik az Szt. 38. §-ában szabályozott lakásfenntartási támogatásban
részesülnek.

(5)

E

rendelet hatálybalépésévelegyidejűleg Ladánybene Község Önkormányzat
rendeletének 1/A. §-a helyébe a

Képviselő-testület 512011. (V. 26) önkormányzati
következő rendelkezés lép:
,,1/A. §

A képviselő-testület és szervei szervezeti struktúráját bemutató szervezeti diagramot,
valamint a képviselő{estület által egyéb önkormányzati rendeleteiben meghatározott
átru házott

(6)

h

atáskö

rö

k istáját a 2. me
l

l

lé klet

íarlalmazza."

E

rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Ladánybene Község Önkormányzat
Képviseló-testület 512011. (V. 26) önkormányzati rendeletének 2. melléklete az e
rendelet 5. mellékletével egészül ki.

Ladányben e, 201 5. február 24.

kardos Attila
polgármester

Lőrincz Edit jegyző nevében és
megbízásából

szádvári Erika
aljegyző

kihirdetési záradék:

E rendelet 2015. február 27 -én kihirdetve.

Ladányben e, 201 5,'február 27,

szádvári Erika
aljegyző

1,

rnelléklet az 5l20I5. (IL

1,!

27

,) rendelethez

xÉnEr,nnn.:.
i

a lakhatás

támogatás megállap ítás;il,a

1. Személyi adatok
l

.l, A kérelrnező személvre vonatkozó

1.1.1

adatok:

.Neve:

1.1,2.Születési neve:

1.1.3,

Aryja

ner,e

1.1,4. Születés lrelye, ideje (ér,..1ró, rrap):

1,1.5. Lakóhelye:

[] t] t] t] irátryítószám

települes
.,..,.....utca/út/tér.,............ házszám..........,.epület/lépcsőház.,,,,.,...,,,.,ernelet,
ajtci

1.1.6, Tarlózkodási helye:

[] t] t] t] iránltószám

település

,...utca/útitér.házszáltt.........,..épület/lépcsőIláz...............ernelet,

1,

1.7. Társadalornbiztositási Azorrosító Jele: t]t]t]t]t]t] |]t

l,

1.

1.

1.9. Teleforiszám (nenr kötelező megadrri):

8, Állanpol_eársága;

1.2.

A kérelrnező idegenrerrdészeti státusza

i.2,

l.

(rrem rnagyar állarnpolgárság esetén):

[] szabad rrrozgás és tarlózkodás jogával rendelkező, r,agy

1.2.2.. []

EU kék kártyár,al rendelkező, vagy

1.2,3. [] bevándorolt/letelepedett,

l,agy

10

ajtó

1.2.4.|1menekült/oltalmazott,4rorrtalan.

-

-::

, ,li:

háitartásban (azonos lakcímen) élők száma: ..,,......,. fő.

1.3. Kérelrnezővel közös
1

.4, Kérelrr, ez ő háztaltásában

A

Név
(születési rrér)

élők szenr élvi adatai

:

C

ideje
nap)

Anyja

Születési helye,
(ér,, hó,

nel,e

D
Társadalombiztosítási Azorrosító
Jele

1.

2.
1.
5.

1,5. Krjelentem, hogy

a kérelem benyújtásarrak időpontjában aháztartásorn táblázatban feltiintetett tagjai

van olyan személy:

között

a) aki után vagy részéresúlyos fogyatékosság vagy tartós betegség nriatt tnagasabb összegű családi pótlékot

folyósítanak; ha igen, akkor e szernélyek szárna............ fő,
b) aki fogyatékossági tánogatásban részesül; ha igen, akkor e szenélyek száma .,.,...... fő,

c) aki gyerrnekét egyedtilállóként neveli; ha igen, akkor e szernélyek szárna .....,.... fo.
2. Jör,edelmi

adatok

A kérelmező. r,alarnint a vele közös háztartásban élő szernélyeknek a havi jövedelrne forintban:
C
A
Kérelrnező A kérelmezővel közös hártaftásban élő további
A jör,edelem típusa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
-x
/.

szerrrélyek

Munkaviszorryból és más
foglalkoztatási jogviszonlü őI szárrnazó
szánnazó
ebből : közfoglalkoztatásból
Társas és egyéni vállalkozásból,
ősterrrrelői. illetve szellemi és rnás
önálló tevékenységből szártnazó
Táppéttz,gyermekgondozási
tánrogatások

Nl.ugellátás és egyéb nl,ugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
Önkormányzat, járási lrivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások
Egyéb jöl,edelerrr

UsSZes Jovedelen

3. Lakásviszonyok
....,,,....,,, ,n'.

3.1,

A tárrrogatással érintett lakás nagysága,

3,2.

A lakásban taftózkodás jogcíme: Tulajdonos, tulajdonos kőzelihozzáíartozója, bérlŐ, szivességi hasmáló

vagy egyéb:
11
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:

l!.;

.:i;;.:-.
_,-
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4.

Nyilatkozatok

Fi*
..#

-

:_

i]:=
-

4.1, A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gá]!- yagy árarrrszolgáltatást mérő készülék

működik - nenl rnűködik (a nregfelelő rész aláhúzandó),

Anemfben

igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ...,.......

{Azon szerrrél;, részére.akiné] készülék nrriködik, a lakhatási támogatást részben vagy egészben a készülék
rlrűködtetését lelietővé tevő eszköz (kódhordozó)

fonnájában kell nyújtani, ideértve a készü]ék tbltöttésének

elektronikus úton, a foglnsztó javára törlénő teljesítésétis [a pérrzbeli és természetbeni szociá]is etlátasok
igényiésénekés rrregállapításárrak, valamint folyósításárrak részletes szabályairól szóIő

69/zoo6, (III. zr.)

Kornr. rendelet 22. § (1) bekezdése]}

4.2.

A

lakhatást a legnag1,obb nrértékben veszél)/eztető kiadás ( megfeleló aláhúzandő.

vagy kitoltendő)

:

.viz, r,illany, gáz, Lakáscélúpérrzirríézetiköltcsön,

1akbér,,

eg.véb:
4.

j. Felelősségerrr fudatában kijelentenr, hogy

a) életvitelszerűen a lakóhell,errren/a tarlózkodási lrelyetlen élek (a megfelelő rész aláhizandó),:as
b) a közölt

adatok a ralóságnak rnegfelelnek.

Tudonrásul veszem, hogy a kérelemberr közölt

jör,edelrni adatok l,alódiságát a szociális igazgatásról és

szociális el}átásokról szőlő t99g. éi,i III. tönény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört g.vakorló
szer\,

-a

Nemzeti Adó- és Vánrhivatal lratáskönel és illetékességgelrendelkező adoígazgatósága útján -

ellenőriáeti.
Hozzá.járulok a kérelernben szereplő adatokrrak a szociális igazgatási el_járás sorárr történő fellraszlálásához.

Dáturrr; Ladánl,bene, 20

a háztaftás rragy,korú tagiairrak aláír ása

kérelrnező aláírása

12
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2!",.melléklet az5l2;0l5. (II. 27.)

rendelethez

-:.

Vag1,onnyilatkozat

L

A kérelmező szerlélr,es aclatai

Nerre:

Születési neve:

Anyja neve:
Születési hely, ér,, iró, trap:

Lakóhely:
Tartózkodási irely
Társadalon-rbiztosítási Azonosító
II.

A kérelnrező

.Iel e:

és a vele eg).ütt élő közeli hozzátalozőjának,

valamennyi tagjának

va

laklratási támogatás esetén aháztanás

gyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (l,agy állandó. illetve tartós lrasználat): cíne:
ntr, rulajdoni lránlad:
út/utca.................... hsz.
......, a szerzés ideje: ... ............ él,
Becsült forgalmi
,.......... Ft
Haszonélvezeti joggal terheIt: igerr nenl (a rnegfelelő aláhúzandó)
Z. Üdiilotula.ldon és ticlülőtelek-tulajdon (r,agy állandó, illetr,e tartós használat): címe:
út/utca....,............... hsz.
rn2, tulajdoni lrányad:
a szerzés ideje: ..,............. él,
Becsült forgalnri
,.............. Ft
3. Egyeb, rrem lakás céIjára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (l,agy állandó használat): nregnevezése
(záfikerti építmérr1,,t-tlűlrel1,, üzlet. Iníiterenr, rendelő. garázs
,,,.... círne:
,,,,..
hsz. alapterülete: ......,,,,. m2. tula.ldoni
aszerzés ideje: ......,......... év
Becsiilt for_qalni
.,,...,.,,,..,, Ft
4, TernrőfoIdtulajdorr (vagy állandó haszlálat): tneqrevezése: .......................,.. círne:
........,
lrsz. alaptenilete: ,.........,ln2, tulajdorri lrányad; ...................., a
szerzés ide_je: ...,,,...,,,,... év
Becsült forgalmi
....,,......,.. Ft

városiközség

alapterülete:

érték:*..,,,....,

r,áros/község

alapterülete:

ér-ték:*..,,.....,

hárryad:

stb.):
úi/utca,,,

r,áros/község

él,ték:l'.........,

r,áros,'község

út'utca

éfiék:*........,.

II. Egl,éb vagyontárg_vak
Gépjárnrű:
a) személygépkocsi:

...,......

......,,,.

típus.

a szerzés ideje, valarrrirrt a gyártás ér,e: ..........,...
Becsült forgalrni éfiék:**,.......
,......,,Ft
b) teh ergépj árm ű, autóbusz, niotorkerékp ár, vízi- vagy egyéb j árrrt
rendszánr
típus.............
a szerzés ideje, r,alanrint a gyártás ér,e: ,......,,,....

Becsült forgalmi

érték:**........

.....

ű

rendszám

:

.,,....,.....,.Ft

Kijelenten, hogl,a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, Hozzájárulok
szociál i s i gazgatási elj árá sban történ ő felhaszn

ál ásáh

oz, kezel éséhez.

13

a rryilatkozatbarr

szereplő adatoknak

a

-.;iir-

.!:s

a|áírás

N4eg.|egi,zes: Ha a kéreInrezó r ael családtagja bárnlelr l ag1 orrtárg1 btil ecvncl tőbbei rendelkezik- akkor a l agvontll,ilatkozat megfelelő
pontját a vagvontáruvak szátnár,al egl,ezően kell kitöltelri, Amennl,iben a i,a91,onnl,rlatkozatban í'eltülltetett \,ag\,on nern a Magl,arország
teniletérr van. a forgalrni éftéket a vaglrln lrell,e szelirrti állarn lrivatalos pénmernéberris fel kell fiiritetrri.
x Becsiilt forgallni értékkentaz ingatlarrnak a telcpülésen szokásos íbrgalni értékétkell1-elüntetni,
+*

Bccsül1 íbr,ealnri efiékkéllt a.járrrrű kora es állapola szerinti értúkétkell l-eltiintetni,

14
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3. rnelléklet az 512015. (IL 27.) rendeletlrez

,-

-

A

természetben

nyújtott lakhatási támogatás folyósításához sziikséges adatszolgáltatás formai

köl,etelménvei

A lrivatal azadatokattáblázat forrnájában, *,xls, vagy x.csv kiterjesztésű állonrányként. az adatok 21. § (3)
bekezdés pontjai sor:rendjének követésér,el küldi meg a szolgáltató számára. Az elektronikus adatállománY
elnevezésének alsó r.onalakkal elrálasztva tartaImazza az ölrkormányzat
adatkrjldés dátumát, valamint

az

és a szolgáltató megnevezését"az

artdtittka kifejezest: Önkormányzat neve_Szolgáltató

neve_Adatszolgáltatás

dáluma_arralitika. xls (va gy, csv)
támoga101t

szolgáltatá

4,

5t

A

A támugatá:

támogatásra jogosult 1akcímc

igón,vbel,e

A

o,
azonü5l
.

SZama

megne\.ez

*

Ne

.KöZlelüKi,Zte llzsz
-Szület.
lllel
,''--- Iran\ ito\llel\]§

,.;

"i

- ;;;; ci

"]i!-

Mi l967.081]7

Önkormá

l-\il.

N,lá

nyZata
I-adánl,be
ne

43]1-Pél l9,+8,08l]7 LadányRózsák tcre
bene
1i]0l da 9.]8

Önkornrá

l

ne

l ]Ul nIa

5,1o

LadánySzázszoutca

benc

ottaz elel lc

I-.et

^,
.9stl iisve: lcló:

osve enx

Ke7dö Vjqsó Ha\ i 1
ldopon ldonon oss/e ossz,-*:_._

dátuma6

lia* tia* -te+ cte -"'-'7 1l
hónap

1]3, ],

B

4,

rszép

na

ok'

500 5]0l5. 5 000
1,01 1,01 Ft 00001- Ft

15ABl]3,151]3-AB-]0l5.0]O13.0]

. 6789 j]l

Ft]01 5.

98765.+ .1567.d/1 ]0l5.0]0l].05 600

5,

23.+5 3,01 3.01

Ft

02,
5 ó00]0 l5, ] 0.
Irt1

l

er

Pál

10 600

I]talás
n

J§i;. *.il',o"

tlllJ.t.)

aZOnOSlt

-\'I. Pét

n},Zata

mi

lo

Épü Lepcs Em {j

i.,*r. ám* Iet

1]_].1-

Ladánl,be

Tár3; Rendkir

Fogya szt
asl

l:og},Jszt-'',',-

hataIoZatohata1o
t hozo
7aí
SZerv

Ft

dii ssze

sen

* Kitö]téSe

'

kölelezo

e ri",.roru,o,

Önkornránl,zata,

1rozó szerv tlegnel,ezóse

esetében elegendő a teJcpüles (fől,árosi kerület). torábbá az "Önkormánt'zata" kifejezés (Pl: l-adánl'cne

).

tug,,u.i,o azánosító a szolgáltató álta1 a fogl.asztó szeméil,ének, r,agy a íbgl,asztó ós a szolgáltató között lennálló iogviszonr egl'értelnlű
adat, amell.negtaláiható a szolgáltató által kiállított számlán (számlakivonaton), (p1,: Fogl,asztó azonosítÓ.
ügl,felazonosító. üg1 télszán. U g],íélkód. FiZelőaZonoSitó. Vevőkód. Szerződésszám. Szerződéses tblt ószárrrla aZonoSitÓ),
irasznált irrgatlan. ahol a fo_el,asztór berendezcs(ek). tor'ábbá nrérőhelr'(ek)
',iiog,.rrrtari hely-a logl,asztó álial részben ragl,egészben lakás céljára
van(Á), r,agl,a szolgáiatás igenlbeiétclének lrell,e. r,agv a szolgáltatás díiát dilszétosztás nélkül lizető társasházi fogl'asztói kÖzÖsségek eselében az
1bgl'asztási hell'azonositásálioz
a közöstulaiionú netl,iseg_ ahól a társaslráz fogvawtói berendezése, torábbá a nrérőhell,r,an, Ebben a tlezőben a
a Íbg}'asztói
szükséges inlorrnációt kell megadni, amell,megtalálható a szolgáltató által kiállított szánrlán (szárrrlakiYonaton), r'ag1"lcolr'asható
helYazonosilÓ, Hiir'ételezési
berendezósről. r,agt,a nlérőkészülékről, (PL: Fogvasztási helv azonositó. PoD: Merési pont azonositÓ. Felirasználási
helr azonositó. Mérókészülek gr,ári szána),
.^bb""
a tárgl har i utalás ósszege eltér az "A támogatás ha,i összege" owlopban feltüntetcft adattól. Érrékének
;;;_..,b";i;iiil;I,."], ;;;;;;;.
(p1: az I. Üg1'1él esetébcn "A
,,A
támogatás hayi összegének" És "Az eseti ösweggel érintett hónapok" számának szorzatá\'al
meg kell egl,eznie
,,Az esetl összeggel érintett hónaÚ" pedig: 20l5.01-2Ol5.a),azaz) hónap, r'agl'is "A támogatás cseti Összege": 2
tám-ogatásila.,i összege,,: ] 500 Ft,

',l,
beazonosítására yonatkozó

500r2:5000l't).
i,l*"*rirr."' e tán

hónaPtól év hónaPig
ogolo, eseti összcge" nrező kilöltésre keíült. abban az esetben itt kell rnegadni azt az időtaflanot 1ór'"
került,
1blyósításra
összege
eseti
a
támogatáS
bontásban), amell,re Yonatkozóan
;;n*r;i,íü.;;,;,"ng",ár;u raló jogosuirság a "A tárnogatás kezdő és r,égső iclőpontja" oszlopokban í'eltüntelett időtartarnon belúl megszűnt- úg1' itt
ke]l leltűntetni a tánogatáS lén),leges nlegszúnésénekidőpontját (e\,. hónap. nap lrontásban).
iÁ, iur"ia. nrirldóssz-esen,, soibai a szoigáItató szárnára az adott lrórrapbán átutalanrjó összcge1 kell feltűntctni. anrellnek neg kell egl'eznie "A
Ame;rnyiben aZ adott Üg}'lél esetében "A
támogarás lraYi összegének,,, illetYe - ahol kitijltö( - "A támogatáS esetiösszegénck" összeadott énókéve].
(pl: az 1. Ügl'fÓlnél "A támogatás cseti
tárrrolalás eseti összege,, nem keíült kitöllóSre, ilg}, ott "A támogatás haYi össiegét" kell fig.veiernbe Yenni,
5 000 Ft + 5 600 Ft 10 600 Ft),"
minclösszesen":
az
"Uralás
Ft,
r,agyis
600
5
iali
összege":
"A
támogarás
],
ügl.íélnél
össze'ge,,: 5 000 Ft - a
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4. rnelléklet az 5120115. (II. 21 .) rendelethez
-=

I{érelem és adatlap települési táiiőgatás
megállapításdra

kérelmező személyes adatai:
Nérr:

Születéskoli név:

Sztil.heli,. idő:

Anyja rreve:

Családi állapota:

Állarnpolgársága:

Lakóhely:
Tartózkodási ilely:

Havi _iöl,edelern:

Murrkahely:

Telefon (nem kötelező megadni):

TAJ szárn:
kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozők ad,ataiz
Közös

háztartásban élő közeli hozzátartoző: (házastárs, az élettárs; a 20 évesnélfiataiabb,
önálló keresettel nerrr rendelkező: a ?3 ér,esnélfiatalabb. önálló keresette1 nem rendelkező,
nappali oktatás munkarendje szerint tanulrnányokat folytató:- a 25 évesnól fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező. filsóoktatási irrtézrnénynappali tagozaíán tanulmányokat fol1,tató
vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyerrnek; korhatárra való tekintet nélkül a tartósan
beteg, az autista. illetve a testi, érzékszervi. értelrrri vagy beszédfogyatékos vér szerinti,
örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének
betöltését megelőzően is fennállt; a 18. életévétbe nem töltött gyerrnek vonatkozásában avér
szerinti és az örökbe fogadó szülő. illetve a szülő házasíársa va,ly élettársa)

I.íév

Szül.
Rokoni
kapcsol (év,hó,na
at

p)

Rendkívüli életlrel}rzet. melyre tekintettel

D

gyó

Havi

TAJ szám

jövedelenr
(csal.pótl,
gyerm.tartásd
íi is)

a támogatást kéri:

gyszer, gyó gy ászati segédeszköz költségh ez \,nzzájárulás
16

Bejelentett lakóhely vagy

Tartózkodási hely

:].1,i
_-'-

!
D
!
!

!
!

:-

luházaíi költsé§llez

hozzájárulás

it#
9'!F

-

a családot ért elemi

kár,, rendkívüli lrellzet, súlyos terrnészeti csapás, vagy súlyos
z ho zzájára|ás
a f,ítésiköltséghez hozzájárulás (elsősorban tennészetberri)
a gyermek születésével kapcsolatos kiadásokra
a rrevelésbe t,ett gyermek családjával r,aló kapcsolattartása vagy a gyerrr.ek családba
való r,isszakerulése érdekében,
a szociális válsághelyzetben ler,ő várandós anya részéregyerrnekének rnegtartása

l

betegs é g kö

1t s

ége ih

e

céljábó1.

a gyerrnek iskoláztatásár,al vagy óvodai ner.,eléssel kapcsolatos egyszeri kiadásokra

(

elsősorbarr terrriészetbeni)

lellátással és önálló keresettel nem rende|kező ftatal t-elnőtt támogatásáta az ellátás

D
n
l

rrélküli időszakra"
elhunyt szernély elternettetésének költségeihez
lakhatási lrátralék ( víz, v |llany, 8áz, lakbérhátralék)
Egyéb ok: ...

Irraotoias:

rÉRpv ÍRra rE. vnÉRrvax szursÉcp a

tpLppÜLÉst

rÁvocerÁsRa:

I(érem, hogy a részenrre megállapított pénzbeli támogatást a

!
!

a.

az Ortkorrnán5,zati Hivatal pénztáráből írzessékki.
az a|ábbi folyószárnlára

átutalni sziveskedjenek:
(pénzintézet

megtrevezése)

(folyószátn|aszám)
Kérelmenrnek helyt adő határozat esetén fellebbezési jogorrrró1 lerrrorrdok.
Akőzigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályatóI szólő 2004. évi CXL.
törvérry 29. § (3) bekezdés alaplán értesítést

!
!

I(érek
Nem kérek

lJozzájárulok, hogy,a kérelenben feltiintetett alapvető személy,i adatailnat az inforrnációs önrendelkezési jogról
és az információ szabadságról szóló 2011, évi CXII. tv-ben előírtakrrak, valarnint az egészségügyiadatkezelésre
vonatkozó törvény rendelkezéseirrek rrregfelelően kezeljék.
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Tudomásul \/eszem, hogy az adatfelr,étel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokr,ól szóló 1993. évi Ill.
törveny 18.rs-u 51ru' előír,t nl,ilvárrtartások velgtése rniatt kötelező. A felvett adatokat a szociális hatáskört
gyakorló szervek, a gyámügyi feladatokat éÍÍátós"".rrek, a társadalombiztosítási igazgatási szervek" az

igazságszo1gá1tatásiszerl'ek.akatonaiigazgatásiszert'ek,r'alatnintaszerrré1r.esgorrdoskodástnyujtószociális
in

téznrények kezel het ik.

Büntetőjogi felelősségen tudatábarr kijelerrtem, 1rogy
megfelelnek.

Ladányberre,

_

év

_

1ró

a közölt

adatok

a

valóságnak

nap

kérelmező alánása

Általános táiékoztató:
Települési támogatásban részesíthető az a személ1,, akinek a családjában az eg1, főre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíj nrindenkori legkisebb összegének lsDYo-át nem haladja
nreg és rendkívüü élethel.vzetbe kerüIt.

Különös

rnéltányosságból önkorrnárryzati tárnogatásban részesíthető azon szerrrél,v, aki
örurraga. illetr,e családja létferurtartásáról rnás módorr nem tud gondoskodni és családjában
az egy íőre jutó jövedelerrr nern haladja meg az öregségi nyugdíj rrrindenkori legkisebb
összegérrek 2a0%-át.

Az önko rm

ány zati támo gatás megállapít ásához cs atolandó

:

a)

a kőrházt kezelést, betegséget, betegszabadságot a kőrbázi zátőjelentés, szakorvosi

b)

a

c)

a flités költségeit

igazolás vagy a táppérrzes papír rnáso|atával,

győgyszelköltséget

vagy győgyászati

gy ő gyszertár v agy egész ségügyi szo lgáltat

segédeszközköltséget

ő által kiállít o tt igazo lással,

a

háziorvos,

a

ca) gázfrttés esetén a íiitésiszolgáltató igazolásával. vagy a közüzemi számla eredeti vag1.

másolati példányával,
cb) egy-éb fiitési rnódozat esetén a tüzelőanyagot forgalmaző által kibocsátott. a tüzelőanyag
kifizetésétigazolő eredeti számlával,
d) a gyernrek születéséta születési anyakörryvi kivonat tnásolatár,al,
í)a rrevelésbe vételt va_9y annak megszűnésétgyámlrivatali lratározat nrásolatával.
g) a tarrulói jogviszorryt eredeti iskolalátogatási igazolással,
h) az óvodai nevelést az ővoda által kiadott eredeti igazolással,
j) a várandósságot eredeti orvosi igazolással vagy terhességi kiskönyv rnásolatával
k) halálesetet- ha a haláleset nerrr Ladánybene kőzígazgatási területén törlént, az elhunlt
szernély halotti anyakörryvi kivonatának másolatárral (ternetési tárnogatás7loz a temettető
nel,ére kiállított számla rnásolatár,al)
l) rezsihátralékot a szolgáItató számlájáva|

kell

a

kérelmezőnek igazolnia.

Az

iskoláztatással, az ővodat neveléssel összefüggő eseti kiadás .összegéről a kérelmező
írásban nyilatkozik, dz elemi kár tényétpedig az Orrkorrnányzati Hivatal

környezettanulrnárry útj án állapítj a rneg.

18

" ir:
,..

Ef&{
=-H

.+..a!:

*}é#.
-.l*

---

A kérelemhez csatolni kell az igénylő és családja rendszeres jövedelmétigazolrŐ iratokat.
j rnurrkabér esetén a rnulrkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolást a kérelerri

-

gyermekek részére- nem állarni szerl.től- bármilyen jogcírnen folyósított ellátásrÓl
szőlő tgazolást (p1, gyerrrrektarlásdíj),
- kérelern benyújtását megelőző hónap nl. rgdíjszelvényét,
- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve r,állalkozásból, őstermelésből, alkalmi
munkar,égzésből szártnaző jövedelern esetén a kérelem benyújtásának hórrapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szetzett jövedelem egyhavi átlagát,
- amennyiberr jövedelemmel nenr rendelkezik, űgy a Munkaügyi Központ Ígazolását az
eglüttmúködésről."
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5. melléklet az 512015. (ll. 27 .)

#

..

rendelethe,

__=

--=

'=
,,2/d. melléklet

Ladánybene Község Képviselő-testüIete által egyéb Önkormányzati rendeletben
meghatározott átru házott hatáskörök:

Átruházott hatáskör címzettje
Polgármester:

a)

közterület-használat engedélyezése
iránti kérelem elbírálása
címerhasználat engedélyezése
köztemetés költsé§einek viselésérekötelezett személy költségviselési mentesítésére
vonatkozó kérelem elbírálása
útépítésiés közművesítési hozzájárulás
köliségvetésben elkülönítetten szereplő tartalék előirányzata feletti rendelkezési jog
500.000 Ft összeghatárig
önkormányzati túta1OonU bérlakások bérbeadása esetén a bérbeadói jogok

b) települési támogatás

c)

d)

e)

fi

g)
h

)

Bl?5:|.5;Ír a rica

Fe lsőo ktatási ö

n

ko rmá

nyzati ösztö
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