Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2019. (VIII.02.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 26/2017. (XI. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10.§. (1) bekezdés, 26.§-ában, 32.§. (3) bekezdésében,
48.§. (4) bekezdésében, 132.§. (4) bekezdés g. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23.§. (5) bek. 11.
pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 2.§-ában,
25.§. (3) bek. b. pontjában és a 45.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 26/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet
módosításáról a következőket rendeli el:
1.§ A Rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítása kérelemre vagy hivatalból történik.
A kérelemre megállapítható ellátásokat az e célra rendszeresített, az egyes ellátásoknál külön
megjelölt, e rendelet mellékletét képező formanyomtatványon kell igényelni. A kérelemhez
csatolni kell a formanyomtatványban felsorolt – az egyes ellátásokra való jogosultság
megállapításához szükséges - mellékleteket.”
2. § A Rendelet 6.§-ának „Esetenként nyújtott települési támogatások” alpontja a következő
i., j., k., l., m. pontokkal egészül ki:
„i. születési támogatás,
j. karácsonyi csomag,
k. kártevő mentesítés,
l. térítésmentes közkifolyós ivóvíz szolgáltatás,
m. szépkorú személyek elismerése.”
3.§ A Rendelet 7.§ (1) bekezdése a következő f)-g) pontokkal egészül ki:
„f) karácsonyi csomag,
g) kártevő mentesítés”
4.§ A Rendelet 7.§ (3) bekezdése a következő b)-d) ponttal egészül ki:
„b) születési támogatás
c) térítésmentes közkifolyós ivóvíz szolgáltatás,
d) szépkorú személyek elismerése.”
5.§ A Rendelet a 22.§-át követően a következő címekkel és paragrafusokkal egészül ki:
„10/A. Születési támogatás
22/A. § (1) A születési támogatás a gyermek születésekor, a gyermek neveléséhez nyújtott
egyösszegű hozzájárulás.

(2) Születési támogatásra jogosult az a ténylegesen Álmosdon lakó szülő, aki a gyermeket a
saját háztartásában neveli.
(3) A születési támogatás keretében gyermekenként maximum 30 000 forint összegben
babacsomag (pelenka, törölköző, babaruha, babaápolási termékek, bébiétel, játék, stb.) kerül
megállapításra a gyermek születését követő 60 napon belül.
(4) A támogatás hivatalból történő megállapításáról a védőnő igazolása alapján – átruházott
hatáskörben – a polgármester dönt, illetve gondoskodik a babacsomag eljuttatásáról.
10/B. Karácsonyi csomag
22/B. § (1) A Képviselő-testület évente egy alkalommal – Karácsonyhoz kapcsolódóan –
minden család részére hivatalból természetbeni támogatásként karácsonyi csomagot biztosít,
melyet legkésőbb Karácsony első napjáig kell kiosztani.
(2) A karácsonyi csomag értékét 3 000 és 10 000 forint között – a tárgyévben még
felhasználható segélykeret figyelembe vételével – a Képviselő-testület minden év december
15. napjáig külön határozattal állapítja meg.
10/C. Kártevő mentesítés
22/C. § (1) A Képviselő-testület kétévente egy alkalommal minden ingatlan részére hivatalból
természetbeni támogatásként szóródásmentes feltöltött patkányetetőládát biztosít, melyet
legkésőbb december 21. napjáig kell kihelyezni.
(2) A patkányetetőláda értékét 3 000 és 5 000 forint között – a tárgyévben még felhasználható
segélykeret figyelembevételével – a Képviselő-testület minden második év augusztus 31.
napjáig - külön határozattal állapítja meg.
10/D. Térítésmentes közkifolyós ivóvíz-szolgáltatás
22/D. § (1) A polgármester – átruházott hatáskörben – a településen lévő azon háztartások
részére, amelyek nincsenek bekötve az ivóvíz-hálózatba, térítésmentes közkifolyós ivóvízszolgáltatást biztosít az alábbi jogosultsági feltételek valamelyikének teljesülése esetén:
a) a háztartásban nevelt gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete véglegessé
vált határozattal megállapításra került,
b) a háztartásban nevelt gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága véglegessé vált határozattal megállapításra került,
c) a háztartásban nevelt gyermek emelt összegű családi pótlékban részesül, vagy erre való
jogosultsága fennáll,
d) a háztartásban aktív korúak ellátásában részesülő személy él,
e) a háztartásban időskorúak járadékában részesülő személy él,
f) az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át.
(2) A kérelmet e rendelet 5. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani, melyhez
mellékelni kell:
a) az (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosultsági feltétel megjelölése esetén érvényes
szakorvosi igazolást a tartós betegségről, súlyos fogyatékosságról,
b) az (1) bekezdés d)-e) pontja esetén a járási hivatal határozatát
c) az (1) bekezdés f) pontja szerinti jogosultsági feltétel megjelölése esetén a családban élők
jövedelemigazolását.
(3) A térítésmentes ivóvíz-szolgáltatásra az arra jogosult háztartás a kérelem benyújtása
hónapjának első napjától jogosult.
(4) Az önkormányzat a térítésmentes ivóvíz-szolgáltatást a háztartásban élő személyenként
maximum 1 m3 mennyiségben biztosítja.
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(5) A jogosult köteles 15 napon belül bejelenteni, ha az ivóvíz-szolgáltatásra közműszolgáltatási szerződést köt.
(6) A támogatás forrása a szociális feladatok ellátására kapott állami támogatás.
10/E. Szépkorú személyek elismerése
22/E. § (1) Az önkormányzat nevében a Polgármester köszönti a tárgyévben a 80., 85., 90.
életévet betöltött, és a 95. életév betöltését követően évenként az Álmosd közigazgatási
területén bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárt.
(2) A szépkorú személy a 80., 85., 90. életév betöltésekor, és a 95. életév betöltését követően
évenként maximum 10 000 forint összegben ajándékcsomag kerül megállapításra legkésőbb a
meghatározott életév betöltését követő 10 napon belül.
(3) A támogatás hivatalból történő megállapításáról – átruházott hatáskörben – a polgármester
dönt, illetve gondoskodik az ajándékcsomag eljuttatásáról.”
6.§ A Rendelet a 4. számú mellékletet követően a jelen rendelet 1. számú mellékletével
egészül ki.
7.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Álmosd, 2019. augusztus 1.

Tóth Sándor
polgármester

dr. Medve Erzsébet
jegyző

Kihirdetési rendelkezés:
A rendeletet kihirdettem:
Álmosd, 2019. 08. 02.
dr. Medve Erzsébet
jegyző
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1. melléklet a 8/2019. (VIII.02.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
térítésmentes közkifolyós ivóvíz-szolgáltatás biztosítására

1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Neve: ............................................................................................................... ................................................
1.1.2. Születési neve: ................................................................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: .....................................................................................................................................................
1.1.4.
Születés
helye,
ideje
..................................................................................................................

(év,

hó,

nap):

1.1.5. Lakóhelye:     irányítószám ................................................................................................
település
..........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet,
ajtó
1.1.6. Tartózkodási helye:     irányítószám ...............................................................................................
település ...........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ...............
emelet, ajtó
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:         
1.1.8. Állampolgársága: ............................................................................................................................................
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ...........................................................................................................
1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ...........................................................................................................
1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.2.1.  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.2.2.  EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.2.3.  bevándorolt/letelepedett, vagy
1.2.4.  menekült/oltalmazott/hontalan.
1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ………… fő.

2. A térítésmentes közkifolyós ivóvíz-szolgáltatást az alábbi jogcímen kérem megállapítani*:
a) háztartásomban nevelt gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete véglegessé
vált határozattal megállapításra került,
b) háztartásomban nevelt gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságom véglegessé vált határozattal megállapításra került,
c) háztartásomban nevelt gyermekre tekintettel emelt összegű családi pótlékban részesülök,
vagy erre való jogosultságom fennáll,
d) a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének (jelenleg 28.500 Ft) 250 %-át, azaz a 71.250 Ft-ot.
* a megfelelő rész aláhúzandó!
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A 2. d) pont megjelölése esetén töltendő ki:

A

B

C

D

Név
(születési név)

Születési helye, ideje (év,
hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítá
si Azonosító Jele

1.
2.
3.
4.
5.

Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész
aláhúzandó, ha a kérelmező lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
c) köteles vagyok 15 napon belül bejelenteni, ha az ivóvíz-szolgáltatásra közmű-szolgáltatási
szerződést kötök.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése, illetve a
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló 10/2016. (IX.19.) önkormányzati rendelet 6. § (4)
bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Álmosd, 20.... ………………………..hó …. nap.

..............................................................
kérelmező aláírása
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