
T E R V E Z E T 
Alsónémedi  Nagyközség Önkormányzatának 

…/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete  
a  szociális ellátásokról 

 
Alsónémedi  Nagyközség Képviselı-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint  a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. (a 
továbbiakban: Szt.) 132.§. (4) bekezdésének  felhatalmazása alapján és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§(10) bekezdésében kapott feladatkörében 
eljárva  a helyi körülmények figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja: 
      I. fejezet 

Általános rendelkezések 
 

1. § (1) E rendelet hatálya azon személyekre terjed ki, akik Alsónémedi közigazgatási 
területén állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és az Szt. 3. § 
(1-3) bekezdései hatálya alá tartoznak. 
 
(2) Jelen rendelet hatálya kiterjed azon hajléktalan személyek ellátására, akik az ellátás 
igénybevételekor nyilatkozatukban tartózkodási helyként Alsónémedit jelölik meg. 
 
(3) Az Önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulók 
átmeneti segélyt, étkeztetést, illetve szállást biztosítani, ha annak hiánya a rászoruló életét, 
testi épségét veszélyezteti. 
 
2. § (1) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata szociális rászorultságtól függı pénzbeli 
ellátásként 
 

a) idıskorúak járadéka, 
b) aktív korúak ellátása 
c) lakásfenntartási támogatás 
d) ápolási díj, ezen belül: 

da) normatív ápolási díj vagy 
db) méltányossági ápolási díj, 

e) átmeneti segély, 
f) temetési segély  

 
címen folyósíthat támogatást.  
 
(2) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata pénzbeli ellátások mellett természetbeni 
szociális ellátás formájában is támogatja az arra rászorultakat. A természetbeni szociális 
ellátás formái: 
 

a) egyes pénzbeli támogatási formák esetében a pénzbeli ellátás mellett vagy helyett 
természetbeni támogatás (átmeneti segély, temetési segély), 

b) köztemetés, 
c) közgyógyellátás, 
d) csatornahasználati támogatás 
e) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság biztosítása 
 
 



 2

(3) A (2) bekezdés a.) pontja alkalmazásában természetbeni ellátás különösen: 
 

a) élelmiszer természetbeni biztosítása, 
b) tüzelı természetbeni biztosítása, 
c) lakásfenntartási költségekhez, ki nem fizetett közüzemi számla kifizetéséhez való 

hozzájárulás, 
d) kiskorú számára beiskolázási segély természetbeni biztosítása? 

da) tankönyv,  
db) tanszer,  
dc) ruházat,  
dd) étkezési térítési díjkedvezmény,  

e) temetés költségeinek átvállalása. 
 
(4) A döntést hozó a (2) bekezdés a.) pontjában  foglalt esetekben saját hatáskörében dönti el, 
hogy alkalmazza-e a természetbeni ellátást. Errıl külön határozatot hoznia nem kell, a 
támogatást megítélı határozatban kell rendelkezni a természetben nyújtott támogatás 
mértékérıl és formájáról. 
 
(5) Alsónémedi  Nagyközség Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
körében 

a) napi egyszeri meleg étkezést, 
b) házi segítségnyújtást, 
c) családsegítést, 
d) jelzırendszeres házi segítségnyújtást 

biztosít a rászorulóknak.  
 

3. § A helyi szociálpolitikai kerekasztal feladatát egy e célra létrehozott AD-HOC Bizottság 
látja el, mely ülésére meg kell hívni a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Társulással 
kötött szerzıdés alapján Alsónémedi területén szociális szolgáltatást végzı intézmények, 
szervezetek vezetıit. 
 
4.§ A szociális ellátások iránti kérelmet Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalához kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az Szt-ben az egyes támogatási 
formáknál megszabott mellékleteket. Ha jogszabály más jövedelemnyilatkozat alkalmazását 
nem követeli meg, úgy  minden kérelemhez csatolni kell a kérelmezı és a vele egy 
háztartásban élı közeli hozzátartozók jövedelmi – vagyoni viszonyaira vonatkozó 
nyilatkozatot, mely e rendelet 1.sz. mellékletét képezi. Ez alól kivételt képez az 1.§.(3) 
bekezdése alapján nyújtott támogatás, ekkor a támogatás alapjául szolgáló tényt a 
kérelmezınek utólag kell igazolnia. Valamennyi  benyújtott jövedelemnyilatkozat kötelezı 
melléklete az abban szerepeltetett jövedelmek igazolására szolgáló irat.  
 
5.§ (1) Jelen rendeletben szabályozott ellátási formák esetén a hatáskör gyakorlója 

a, az Sztv. Alapján: 
aa,a jegyzı  a 2.§ (1) bekezdés a), b), c), da) és a 2.§ (2) bekezdés c) és e) pontjában, 

 
b, a képviselı-testület átruházott hatáskörében eljárva: 

ba, Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság a 2.§ (1) bekezdés db), e), f) és a 
2.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában, 
bc, a Polgármester a 2.§ (2) bekezdés b) pontjában  és a 10.§  (7) és (8) bekezdésében, 
valamint a 17.§ (5) bekezdésben foglaltak. 
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foglaltak esetén. 
II. fejezet 

Szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások 
 

Idıskorúak járadéka 
 
6. § (1) Idıskorúak járadékára jogosult, aki az Szt. 32./B.§.(3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelel.  
 

Aktív korúak ellátása 
 
7.§ (1)Alsónémedi  Nagyközség Önkormányzata aktív korúak ellátása támogatást állapít meg 
annak a személynek, aki a Szt. 33.-34. §.-ban  foglaltaknak megfelel.  
 
(2) A foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosult személy az Szt. 35.§ (3) bekezdésében 
foglalt együttmőködésen túl köteles gondoskodni a lakókörnyezete  rendben, tisztán 
tartásáról, gyom- és síkosság-mentesítésérıl. 
         
(3) A (2) bekezdésben felsorolt feltételeknek való megfelelést a Polgármesteri Hivatal 
folyamatosan ellenırzi. Amennyiben a jogosult a feltételeknek nem felel meg, a jegyzı 
írásban – legfeljebb 30 napos  határidı kitőzésével – teljesítésre szólítja fel.  
 
(4) Az Szt. 37.§.(1) b.)- c.) pontjában meghatározott jogosult személy köteles 
 

a) a nyilvántartásba vételhez szükséges valamennyi adatot hiánytalanul a 
Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátani, 

b) b) a nyilvántartott adatokban bekövetkezett bármely változást 8 napon belül 
jelenteni a Polgármesteri Hivatalban 

c) c) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerıre emelkedésétıl 
számított 15 napon belül a „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi 
Központnál (a továbbiakban: együttmőködésre kijelölt szerv) megjelenni és 
nyilvántartásba vetetni magát, 

d) d) a beilleszkedést segítı programról írásban megállapodni az együttmőködésre 
kijelölt szervvel,  

e) teljesíteni a beilleszkedését segítı programban foglaltakat. 
 
(5) A segélyezett együttmőködési kötelezettségét megszegi, ha 

a) a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változást 8 napon belül nem jelenti be a  
Polgármesteri Hivatalban és az együttmőködésre kijelölt szervnél, 

b) a (4) bekezdés c.) pontjában meghatározott határidın belül nem veszi fel a 
kapcsolatot a kijelölt szervvel, 

c) az együttmőködési megállapodást nem köti meg.  
d) A beilleszkedést segítı programban kötött megállapodásban meghatározottakat 

nem a megállapodásban foglaltak szerint teljesíti és annak elmulasztását 3 napon 
belül nem menti ki. 

e) A 7.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettségét a 7.§ (3) bekezdésében foglalt 
felhívás ellenére sem teljesíti. 

 
(6) Az együttmőködési kötelezettség megszegése miatti jogkövetkezményekre az Szt. 
vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
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Lakásfenntartási támogatás 

 
8. § (1) Lakásfenntartási támogatásra jogosult, aki az Szt. 38.-39.§-ban foglalt feltételeknek 
megfelel.  
 
(2) A lakásfenntartási támogatásra jogosult személy köteles gondoskodni a lakókörnyezete  
rendben, tisztántartásáról, gyom- és síkosság mentesítésérıl. 
 
(3) A 8.§ (2) bekezdésben felsorolt feltételeknek való megfelelést a Polgármesteri Hivatal 
folyamatosan ellenırzi. Amennyiben a jogosult a feltételeknek nem felel meg, a jegyzı 
írásban – legfeljebb 30 napos  határidı kitőzésével – teljesítésre szólítja fel.  
 
(4) A 8.§ (3) bekezdésében foglaltak eredménytelensége esetén a kérelmet el kell utasítani 
vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni. 
 

     Ápolási díj 
 
9.§. Ápolási díjra jogosult az, aki az Szt. 41. vagy 43/A.§-ban foglalt feltételeknek megfelel.  
 

Átmeneti segély 
 

10.§  (1) Átmeneti segélyben részesíthetı az, aki az Szt. 45.§ (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelel és családjában az 1 fıre esı havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. 
 
(2) A támogatás iránti igényt a Polgármesteri Hivatalhoz nyújthatja be a rászoruló, illetve 
akinek a rászorultság ténye a tudomására jut. 
 
(3) Az átmeneti segély megállapítása  

a) a kérelmezı és családja jövedelmi viszonyáról szóló, e rendelet 1. sz. 
mellékletében szereplı nyilatkozat, jövedelem igazolása, 

b) szükség esetén környezettanulmány 
c) a rászorultság tényét igazoló egyéb iratok 

     figyelembevételével történik.  
 
(4) Az átmeneti segély adható alkalmanként, illetve havi rendszerességgel. A havi 
rendszerességgel megítélt támogatás idıtartama a 6 hónapot nem haladhatja meg.  
 
(5) Rendkívüli méltányosságból gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez kamatmentes 
kölcsönben részesíthetı az a személy, akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát.  
 
(6) A 10.§ (5) bekezdés szerinti kérelemhez szükséges csatolni   
 

a) a jelen rendelet 1.sz. mellékletét képezı jövedelemnyilatkozatot, 
b) háziorvos javaslatát a gyógyászati segédeszköz szükségességérıl, 
c) a gyógyászati segédeszköz beszerzési árát bizonyító igazolást. 

 



 5

(7) Azonnali intézkedést igénylı élethelyzetek esetén a kérelmek tárgyában a Polgármester is 
jogosult dönteni. 
 
(8) Jövedelemre való tekintet nélkül állapíthat meg átmeneti segélyt a Polgármester különös 
méltánylást igénylı élethelyzet esetén.  
 
(9) A Polgármester a 10.§ (7)  bekezdése alapján hozott döntésérıl a Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottságot, a 10.§ (8) bekezdés alapján hozott döntésérıl a képviselı-testületet a 
soron következı ülésen tájékoztatja. 
 
(10) A Polgármester a 10.§ (8) bekezdésében foglalt esetekre az éves költségvetésben 
átmeneti segélyre fordítható összeg max. 20 %-át használhatja fel. 

 
11. § Az átmeneti segély maximális mértéke: 
 

a) egyedülálló esetén alkalmanként 25.000,- Ft, havi rendszeres támogatásként 
15.000,- Ft/hó, 

b) család esetén alkalmanként 75.000,- Ft, havi rendszeres támogatásként 20.000,-  
Ft/hó, 

c) a 10. § (8) bekezdésében foglalt esetekben alkalmanként  és családonként 
100.000,- Ft. 

 
Temetési segély 

 
12.§ (1) Temetési segély adható az Szt. 46.§ (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállása 
esetén annak, akinek a családjában az egy fıre esı jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló személy esetén másfélszeresét. 
  
(2) Nem adható temetési segély annak, akinek vagy közeli hozzátartozójának érvényes tartási, 
öröklési, vagy életjáradéki szerzıdése van az elhunyttal. 
  
(3) A temetési segély iránti kérelmet az eltemettetı nyújthatja be a Polgármesteri Hivatalnál. 
A kérelemhez csatolni kell a R. 1.sz. mellékletében szereplı jövedelmi nyilatkozatot és a  (2) 
bekezdésben foglaltakról szóló nyilatkozatot.  
 
(4) A megállapított támogatás nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetési 
költség 10%-ánál.  
 

   III. fejezet 
Természetbeni szociális ellátások  

 
Köztemetés 

 
13.§ Alsónémedi  Nagyközség Önkormányzat a köztemetést biztosítja az Szt. 48.§-a szerinti 
esetekben.  
 

Közgyógyellátás 
 

14.§ (1) Közgyógyellátásban részesül az, aki az Szt. 50.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt 
feltételeknek megfelel. 
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl kérelmére méltányosságból közgyógyellátásában 
részesíthetı az a személy, akinek a családjában az egy fıre esı havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, egyedülálló esetén 
kétszeresét, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségére eléri az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. 
 

Csatornahasználati támogatás 
 

15.§ (1) A csatornahasználati támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az 
általuk lakott lakás használata során a csatornahasználattal összefüggésben felmerült 
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

 
(2) Csatornahasználati támogatásra jogosult, aki  

a) a)idıskorúak járadékában részesül, 
b) a 387/2007.(XII.23.) Korm. rend 5.§-a szerinti rendszeres szociális járadékban 

részesül és egyedülálló,  
c) súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményében részesül, 
d) fogyatékossági támogatásban részesül, 
e) családjának a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekre való tekintettel 

magasabb összegő családi pótlékot folyósítanak, 
f) családjában 3 vagy több gyermeket nevel és rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül 
és a közmő-üzemeltetı felé fennálló díjtartozása nincs. 

 
(3) Nem jogosult a támogatásra, aki idegenforgalmi adó hatálya alá tartozó tevékenységet 
végez, illetve aki ingatlan vagy ingatlanrész bérbeadásából bevételre tesz szert. 
 
(4) A csatornahasználati támogatás mértéke a támogatott által lakott és bejelentett lakhelyéül 
szolgáló lakás után a mindenkori közüzemi csatornamő használatáért fizetendı alapdíj, mely 
összeget az Önkormányzat a közmő-üzemeltetınek fizet meg közvetlenül. 
 
(5) A támogatást a jelen rendelet 2. sz. melléklete szerinti kérelem benyújtásával lehet 
igényelni. 
 
(6) A támogatás a kérelem benyújtását követı hó elsı napjától jár.  
 
(7) A támogatásra való jogosultság azon hónap utolsó napján szőnik meg, amikor a 
támogatott (2) bekezdés szerinti jogosultsága megszőnik. A jogosultság megszőnését a 
Polgármesteri Hivatalba annak bekövetkeztétıl számított 8 napon belül be kell jelenteni. 
 
(8) A megállapított jogosultságot az Önkormányzat kétévente felülvizsgálja. 
 

 
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

 
16.§ A település jegyzıje az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából hatósági 
bizonyítványt állít ki annak a szociálisan rászorult személynek, aki az Szt. 54.§-ban foglalt 
feltéteknek megfelel. 
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Étkeztetés 

 
17. § (1) Az Önkormányzat által biztosított napi egyszeri meleg étkeztetés igénybevételére 
jogosult, aki az Szt. 62.§. (1) bekezdésében  foglaltaknak megfelel, melynek tényét a 
hivatásos házi szociális gondozó környezettanulmánya igazolja. 
 
(2) Az étkeztetés biztosítása iránti igényt a rászoruló, a házi szociális gondozó illetve bárki 
jelezheti, akinek a rászorultság tudomására jut. 
 
(3) A szociális étkezı térítési díjának összegét a jelen rendelet 1. sz. mellékletét képezı 
jövedelemnyilatkozat alapján kiállított hatósági bizonyítvány és a jelen rendelet 3. sz. 
mellékletében foglaltak alapján az szolgáltatást biztosító intézmény vezetıje határozza meg az 
Szt. 116.§ (3) bek. a) pontjának figyelembevételével.  
 
(4) Térítésmentesen részesülhet étkeztetésben az, akinek a családja semmilyen jövedelemmel 
nem rendelkezik. 
 
(5) A térítésmentes étkeztetés biztosításáról a polgármester dönt. 
 
(6) Az étkeztetést a Széchenyi István Általános Iskola konyhájáról biztosítja az 
Önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében házhoz szállítással vagy a jogosult általi 
elvitellel.  
 
(7) Az étkeztetésre való jogosultságot a hivatásos házi szociális gondozó bevonásával évente 
felül kell vizsgálni. 

 
Házi segítségnyújtás 

 
18. § (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a rászorultakról, akik az 
Szt. 63.§-ában  foglaltaknak megfelelnek.  
 
(2) Házi segítségnyújtás iránti igényét a rászoruló, a hivatásos házi szociális gondozó, illetve 
bárki jelezheti, akinek errıl tudomása van.  
 
(3) A házi segítségnyújtást az Önkormányzat a „Kertváros” Gyáli Kistérségi Többcélú 
Társulással kötött szerzıdés útján,  a „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi 
Központon (továbbiakban: Szociális és Családvédelmi Központ) keresztül térítésmentesen 
biztosítja.  
 
(4) A házi segítségnyújtást a házi szociális gondozó a társadalmi megbízatású gondozók 
bevonásával végzi.  
 

Családsegítés 
 

19.§ Az Szt. 64.§.-ában meghatározott családsegítéssel összefüggı feladatok ellátását 
Alsónémedi  Nagyközség Önkormányzata a Szociális és  Családvédelmi Központon keresztül 
térítésmentesen biztosítja. A Szolgálat a Szervezési és Mőködési Szabályzatában rögzített 
módon és formában az egyes jogszabályokban elıírtak alapján látja el a családsegítés 
feladatait.  
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Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
 

20.§ (1) Az Önkormányzat azoknak biztosítja a jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
szolgáltatást, akik az Szt. 65.§-ában foglaltaknak megfelelnek. 
 
(2) A szolgáltatást az Önkormányzat a Szociális és  Családvédelmi Központon keresztül  
térítésmentesen biztosítja. 
 
          IV. fejezet 

Értelmezı rendelkezések 
 

21. § E rendelet alkalmazásában 
1. ápolási feladat teljesítése: a Szociális és  Családvédelmi Központ környezettanulmánya 
alapján tett arra vonatkozó megállapításai, hogy az ápoló gondoskodik-e az ápolt és 
környezete tisztántartásáról, étkezésérıl, az ápolt ingatlanának rendezettségérıl, egészségügyi 
ellátásának biztosításáról. 
2. helyben szokásos legolcsóbb temetési költség:  a helyben szokásos legolcsóbb temetés 
2012-ben 200.000,- Ft, hamvasztás esetén 100.000,- Ft. 2013-tól az összeget az éves 
költségvetési rendeletek tartalmazzák. 
3. különös méltánylást igénylı élethelyzet: belvíz, felhıszakadás, vihar, tőzeset okozta elemi 
kár, tömegszerencsétlenség sérültjeinek kezelése, halálesete.  
4.lakókörnyezet: a támogatás alapjául szolgáló ingatlan  teljes területe, és az ingatlannal 
határos járdaszakasz és árok, szilárd burkolatú út esetén az útpadka, ennek hiányában a az 
ingatlannal határos közterület max. 6 méteres sávban 
 

Átmeneti rendelkezések 
 

22.§ (1) A rendelet hatályba lépésekor jogerısen megállapított méltányossági ápolási díjakat  
a jogosultság fennállásáig tovább kell folyósítani.  
 
(2) A tovább folyósított méltányossági ápolási díjakat 2 évente felül kell vizsgálni. 
 
(3) A felülvizsgálat során vizsgálni kell az alábbi felétetek teljesülését: 
  

a) méltányossági ápolási díjra jogosult az, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg 
személy ápolását, gondozását végzi és nem részesül az Szt. 41.§.(1) és 43./A.§.(1) 
bekezdésében említett ápolási díjban, 

b) a jogosult családjában az egy fıre esı havi jövedelem nem haladhatja meg az  
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, 

c) a jogosultnak vagy közeli hozzátartozójának nem lehet érvényes öröklési, tartási 
vagy életjáradéki szerzıdése az ápolttal, 

d) az ápolási feladatot a jogosultnak teljesítenie kell.  
. 
(4) Az ápolási díj összege a 22.§ (1) bekezdésében foglalt esetben mindenkori normatív 
ápolási díj 80%-a. 
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(5) A 22.§ (3) bekezdésben foglalt együttes feltételek meglétének hiánya esetén a Képviselı-
testület Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága határozattal dönt az ellátás 
megszüntetésérıl 
(6) A megszüntetés idıpontja a felülvizsgálat hónapjának utolsó napja. 
 

Záró rendelkezések 
 

23. §  
(1) E rendelet 2012. március 1-én lép hatályba. 
 
(2) E rendelet kihirdetésével egyidejőleg hatályát veszti Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzatának a szociális ellátásokról szóló többször módosított 8/2006. VII. 10.) sz. 
rendelete. 
 
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a hatáskörök átruházásáról szóló 17/2010.  
(X. 19.) önkormányzati rendelet  

a) 1.§ (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul: „a szociális ellátásokról szóló 
… /2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt 
hatásköröket.” 

b) 3.§ (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul: „a szociális ellátásokról szóló 
… /2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt 
hatásköröket.” 

 
 

 
 
Alsónémedi, 2012. február 15. 
 
 
 
 
 
                            Vincze József .   Dr. Percze Tünde  
                             polgármester         jegyzı 

 
 
 

A rendelet kihirdetve:………………………………….. 
    
   Dr. Percze Tünde 
           jegyzı
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete  … sz. önkormányzati 
rendeletének 1. sz. melléklete 

 
N Y I L A T K O Z A T 

 
fenti számú rendelet által szabályozott támogatások igénybevételéhez 

 
...........................................................................segély / támogatás 
Név:................................................................................................  
Állandó lakcím:..............................................................................  
 
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a saját, valamint a velem egy 
háztartásban élı közeli hozzátartozóim jövedelme a legutóbbi hónapban az alábbi: 
Forrás Saját jövedelem Házastárs/élettárs 

jövedelme 
Egyéb közeli 
hozzátartozó 
jövedelme 

Munkaviszonyból 
származó jövedelem 

   

Nyugdíj    
Családi pótlék    
GYED, GYES    
Gyermektartási díj    
Gyermekvédelmi 
támogatás 

   

Rendszeres szociális 
segély 

   

Egyéb jogviszonyból 
származó rendszeres 
jövedelem 

   

Egyéb jövedelem 
(vagyonból 
származó, ösztöndíj, 
egyéb szociális 
járadékok, stb.)  

   

ÖSSZESEN    
 
Egy fıre esı jövedelem:     ……………………………. Ft/fı/hó 
Adóazonosító szám:               ……………………………. 
Egy háztartásban élı személyek száma: …………………. 
A lakás alapterülete: ……… m2 
A lakásban tartózkodás jogcíme (pl. tulajdonos, bérlı, haszonélvezı, stb.) /csak 
lakásfenntartási támogatási kérelem esetén töltendı ki/: ………………………………. 
 
 
Dátum: …………………………………. 
 
      ……………………………………. 
                 Aláírás 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete  … sz. önkormányzati 
rendeletének 2. sz. melléklete 

 
Kérelem  csatornahasználati támogatás megállapításához 

 
Kérelmezı számlatulajdonos neve: …………………………………………………………….. 
 
(Szül.hely, idı: ……………………………………….. an: …………………………………...) 
 
Fogyasztó azonosító száma: ……………………………………………………………………. 
 
Lakóhelye:  2351 Alsónémedi, ………………………………………………………………… 
 
Alulírott kérem hogy részemre csatornahasználati támogatást megállapítani szíveskedjenek alábbi indokom 
alapján:  
 
1.) Idıskorúak járadékában részesülök.*  
2.) Egyedülálló vagyok és a 387/2007.(XII.23.) Korm. rendelet 5.§-a szerinti rendszeres szociális  járadékon 
kívül más jövedelemmel nem rendelkezem.* 
3.) Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményében részesülök.* 
4.) Fogyatékossági támogatásban részesülök* 
5.) Családomban élı gyermekem után magasabb összegő családi pótlékban részesülök. * 
6.) Családomban 3 vagy több gyermeket nevelek és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök.* 
 
Kijelentem, hogy a szolgáltató felé díjfizetési tartozásom nincs.  
Kijelentem, hogy idegenforgalmi adó hatálya alá nem tartozom és tulajdonomban lévı ingatlanom 
(ingatlanrészem) nincs bérbe adva.  
Vállalom, hogy a jogosultságomban történt változást annak bekövetkeztétıl számított 8 napon belül bejelentem a 
Polgármesteri Hivatalban.  
Tudomásul veszem, hogy jogosultságomat a Polgármesteri Hivatal két évente felülvizsgálja.  
 
(A *-gal jelzett jogosultságok közül a megfelelıt aláhúzni szíveskedjenek.) 
 
Alsónémedi, …………………………………….. 
      ……………………………………….. 
               Kérelmezı aláírása 
 
A szolgáltató igazolása:  
 
Az Alsónémedi AIRVAC Kft. képviselıjeként igazolom, hogy a kérelmezınek díjtartozása nincs.  
 
Igazolást kiadó aláírása: ………………………… 
 
Alsónémedi, ………………………………………………..  P.H.  
 
Alsónémedi AIRVAC Kft .irodájának  elérhetısége: 2351 Alsónémedi, Fı u. 75. Tel: 33-88-33 
Ügyfélfogadás: kedd 8-12 óráig, csütörtök 13-16 óráig. „ 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete  … sz. önkormányzati 
rendeletének 3. sz. melléklete 

 
 
 

A szociális étkezés esetén a jövedelemfüggı 
térítés mértéke 

 
 

Kategória Jövedelemkategóriák a család egy fıre 
jutó havi átlagos jövedelme alapján  

A térítés  mértéke 
a felnıtt  étkezés térítési 

díjához képest 
I.  nyugdíjminimum 150%-át nem éri el 25 % 
II. nyugdíjminimum 150%-át eléri, de nem 

haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át 
40 % 

III. nyugdíjminimum 300%-a felett 55 %  
 


